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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 805/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la cessió d’un local de l’Incasòl situat al barri del Verdum, de 
Barcelona
Tram. 250-01177/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 413) p. 31

Resolució 846/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de Llei orgànica de modificació de la Llei 
orgànica del poder judicial i altres normes connexes, en ma-
tèria de drets lingüístics en l’àmbit de la justícia
Tram. 270-00005/10
Adopció p. 31

Resolució 849/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la senyalització del patrimoni i de les carreteres del Priorat
Tram. 250-01159/10
Adopció p. 35

Resolució 850/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el model mixt de conservació i explotació de carreteres
Tram. 250-01211/10 i 250-01258/10
Adopció p. 36

Resolució 851/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de la plantilla de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya i la consideració d’aquest servei com a 
essencial
Tram. 250-01233/10
Adopció p. 36

Resolució 852/X del Parlament de Catalunya, sobre 
una nova utilització dels terrenys de l’antic campament mili-
tar de Los Castillejos
Tram. 250-01221/10
Adopció p. 37

Resolució 853/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el traçat de l’autovia A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la Jana 
i la gratuïtat d’alguns peatges de l’autopista AP-7
Tram. 250-01231/10
Adopció p. 37

Resolució 854/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la modificació del sistema tarifari integrat de Transports 
Metropolitans de Barcelona i la reconsideració del mapa de 
zones pel que fa a Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-01235/10
Adopció p. 38

Resolució 855/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els projectes de millora de la carretera N-141 entre Anglès i 
Salt i la protecció de les valls del Ter i del Brugent
Tram. 250-01238/10
Adopció p. 38

Resolució 856/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la dotació de l’estació de tren de Vic i de totes les de la línia 
R3 amb les infraestructures adequades
Tram. 250-01257/10
Adopció p. 38

Resolució 857/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per 
Vacarisses
Tram. 250-01277/10
Adopció p. 39

Resolució 858/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de l’accessibilitat a l’estació ferroviària 
del Vendrell per a les persones amb limitacions físiques o 
sensorials
Tram. 250-01255/10
Adopció p. 39

Resolució 859/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ampliació i la millora del servei de la línia d’autobús entre 
Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a donar servei als estudiants 
de Polinyà
Tram. 250-01260/10
Adopció p. 40

Resolució 862/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la plantilla de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra i les actuacions policials en l’àmbit rural i agrari
Tram. 250-00929/10
Adopció p. 40

Resolució 863/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la cobertura de la xarxa de radiocomunicacions d’emergèn-
cies i seguretat de Catalunya (xarxa Rescat)
Tram. 250-00932/10 i 250-00957/10
Adopció p. 41

Resolució 864/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el localitzador de comissaries del web del Departament 
d’Interior
Tram. 250-01248/10
Adopció p. 41

Resolució 865/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el record i reconeixement dels membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra morts
Tram. 250-01273/10
Adopció p. 41

Resolució 866/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el control de tacògrafs digitals
Tram. 250-01274/10
Adopció p. 42

Resolució 867/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el Cos de Bombers de la Generalitat i sobre la dotació 
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del Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Cas-
tellbisbal
Tram. 250-00966/10
Adopció p. 42

Resolució 868/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la revisió del conveni signat entre l’Autoritat Portuària de 
Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre les competències de la 
policia portuària
Tram. 250-01220/10
Adopció p. 43

Resolució 869/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment del servei mèdic i d’infermeria dels centres 
educatius Can Llupià, L’Alzina i El Segre
Tram. 250-01270/10
Adopció p. 43

Resolució 886/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00025/10
Adopció p. 43

1.15. Mocions

Moció 159/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atenció primària de salut
Tram. 302-00221/10
Aprovació p. 44

Moció 160/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00224/10
Aprovació p. 46

Moció 161/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
informació relativa als efectes del procés d’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00226/10
Aprovació p. 46

Moció 162/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa i la desigualtat
Tram. 302-00222/10
Aprovació p. 47

Moció 163/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’educació en el lleure
Tram. 302-00225/10
Aprovació p. 47

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre esports
Tram. 300-00238/10
Substanciació p. 49

Interpel·lació al Govern sobre política industrial
Tram. 300-00239/10
Substanciació p. 49

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques trans-
versals amb relació a la violència contra les dones
Tram. 300-00240/10
Substanciació p. 49

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00241/10
Substanciació p. 49

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mun-
tanya
Tram. 300-00242/10
Substanciació p. 50

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de l’impost 
sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en l’exe-

cució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya per al 2014
Tram. 300-00243/10
Substanciació p. 50

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació juvenil
Tram. 300-00244/10
Substanciació p. 50

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’inno-
vació
Tram. 300-00245/10
Substanciació p. 50

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el projecte 
Castor
Tram. 360-00015/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 50

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a la fabricació, la comercialització i l’ús de pinsos 
medicamentosos i pel qual es deroga la Directiva 90/167/
CEE del Consell
Tram. 295-00173/10
Coneixement de la proposta p. 50

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les multes imposades 
amb motiu de la campanya «No vull pagar»
Tram. 250-01212/10
Rebuig p. 51

Proposta de resolució sobre la rectificació del plec 
de condicions tècniques del servei del transport sanitari
Tram. 250-01239/10
Rebuig p. 51

Proposta de resolució sobre la retirada de les sub-
vencions al portal Vilaweb
Tram. 250-01242/10
Rebuig p. 51

Proposta de resolució sobre la dotació del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb esprais de pebre
Tram. 250-01247/10
Rebuig p. 51

Proposta de resolució de reprovació dels actes dels 
trabucaires durant la festa major de Cardedeu
Tram. 250-01249/10
Rebuig p. 51
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2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de suport al món pesquer
Tram. 302-00223/10
Retirada p. 51

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 pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació
Tram. 200-00017/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 52

Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 438) p. 52
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 52

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 438) p. 52
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 52

Projecte de llei de representativitat de les organit-
zacions professionals agràries
Tram. 200-00031/10
Text presentat p. 53

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 64

Proposició de llei de finançament del sis tema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 64
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 67

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 202-00065/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 69

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/1991, 
del 10 de juliol, de les policies locals
Tram. 202-00069/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 69

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segre-
gació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10
Debat de totalitat p. 69
Tramesa a la Comissió p. 69
Termini per a proposar compareixences p. 69

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el servei de trens de 
rodalia en les festes locals de Barcelona
Tram. 250-01282/10
Esmenes presentades p. 70

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10
Esmenes presentades p. 70

Proposta de resolució sobre la suspensió cautelar 
de la regulació de l’activitat boletaire a les finques públiques 
de la Generalitat al Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10
Esmenes presentades p. 70

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10
Esmenes presentades p. 71

Proposta de resolució sobre la utilització de perso-
nal i recursos públics en la gestió privada de la sanitat
Tram. 250-01288/10
Esmenes presentades p. 71

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’un pla contra la desnutrició relacionada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10
Esmenes presentades p. 72

Proposta de resolució sobre la planificació de 
l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10
Esmenes presentades p. 72

Proposta de resolució sobre l’autorització ambien-
tal de l’explotació de recursos minerals al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
agroambientals als arrossaires del delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució de suport a les manifestaci-
ons prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
llocs de treball de les empreses del grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució de condemna de les accions 
contra els drets humans a Veneçuela
Tram. 250-01302/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la recuperació del tram 
urbà de les carreteres N-340 i N-235 a l’Aldea
Tram. 250-01303/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a garantir la viabilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre el canvi de comissaria 
de l’Agència Europea del Medicament
Tram. 250-01305/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’es-
tació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre la negociació amb 
Endesa Distribució, SL, per a evitar la supressió del centre 
de treball de Palafolls de l’empresa que fa el manteniment i 
l’atenció d’emergències i per a millorar la qualitat del servei 
elèctric a la Selva i el Gironès
Tram. 250-01307/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre la declaració de la bo-
tiga Numismàtica Filatèlia Monge, de Barcelona, com a bé 
cultural d’interès nacional
Tram. 250-01308/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
seguretat a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01309/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 466/X, sobre les peces d’uniformitat dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01310/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la dotació de les uni-
tats de la Divisió d’Investigació Criminal del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb càmeres de vídeo i fotografia i ordinadors
Tram. 250-01311/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 45/X, sobre els torns de servei i les armilles anti-
bales dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01312/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
taula sectorial de negociació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01313/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la creació d’una taula 
de treball per al millorament de les condicions laborals de 
les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01314/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse 
dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el protocol de repara-
ció del dany per a la indemnització de les víctimes d’actu-
acions de la Policia de la Generalitat . Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre l’eliminació del dret de 
prioritat o preferència en les concessions i autoritzacions 
administratives establert pel reglament de la Llei 12/1987, de 
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor
Tram. 250-01317/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de la modificació de la disposició transitòria 
tercera de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
les mesures administratives implantades per la Federació 
Catalana de Futbol la temporada 2014-2015
Tram. 250-01319/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
pendents dels programes de desenvolupament rural del 
2013
Tram. 250-01320/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre les prestacions econò-
miques vinculades al servei de les residències
Tram. 250-01322/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre els plans estratègics 
de serveis socials
Tram. 250-01323/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre els plans de qualitat de 
serveis socials
Tram. 250-01324/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord del Govern de l’Estat relatiu al soterrament de la línia 
ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre els crèdits ràpids
Tram. 250-01326/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
carretera B-300
Tram. 250-01327/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució de condemna de les actua-
cions de la Brigada d’Informació de la policia de l’Estat amb 
relació als jutges i magistrats partidaris del dret a decidir
Tram. 250-01352/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre l’Escola El Calderí, de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-01353/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la retirada i el tracta-
ment de les terres contaminades del parc del Nord, de Sa-
badell
Tram. 250-01354/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució de solidaritat amb el Parla-
ment i el Govern de les Illes Canàries amb relació a la convo-
catòria d’una consulta sobre les prospeccions petrolíferes a 
les costes canàries
Tram. 250-01355/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre l’atac contra els siste-
mes informàtics de la Generalitat durant la jornada del 9 de 
novembre
Tram. 250-01356/10
Presentació p. 80
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Proposta de resolució sobre la licitació pública del 
servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 250-01357/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre el sanejament del dèfi-
cit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 a l’Es-
cola Pia de Calella
Tram. 250-01359/10
Presentació p. 82

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 270-00012/10
Debat de totalitat p. 82
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya p. 82
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini per a proposar compareixences p. 82

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció primària de salut
Tram. 302-00221/10
Esmenes presentades p. 83

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa i la desigualtat
Tram. 302-00222/10
Esmenes presentades p. 88

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de suport al món pesquer
Tram. 302-00223/10
Esmenes presentades p. 92

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00224/10
Esmenes presentades p. 94

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’educació en el lleure
Tram. 302-00225/10
Esmenes presentades p. 96

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acci-
ona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les finances 
públiques de la Generalitat
Tram. 302-00226/10
Esmenes presentades p. 102

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de 
l’infant
Tram. 360-00016/10
Presentació p. 103

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 409-00002/10
Designació de membres p. 104

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10
Renúncia a la vicepresidència p. 104

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10
Ratificació del president p. 104

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 655/X, so-
bre la inclusió de criteris de qualitat i proximitat en la con-
tractació pública de productes agroalimentaris
Tram. 290-00585/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 105

Control del compliment de la Resolució 657/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 37/2013, sobre Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 
2010 i al 2011
Tram. 290-00587/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 105

Control del compliment de la Resolució 658/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 1/2014, sobre el 
Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent al 2012
Tram. 290-00588/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 105

Control del compliment de la Resolució 659/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 28/2013, sobre el 
Programa 314, atenció a la immigració, del Departament de 
Benestar Social i Família, corresponent al 2011
Tram. 290-00589/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 106

Control del compliment de la Resolució 660/X, so-
bre la facilitació de les dades de contacte de les associaci-
ons de consumidors i usuaris per part del servei telefònic 
012
Tram. 290-00590/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 106

Control del compliment de la Resolució 661/X, so-
bre l’accés als procediments de mediació de consum
Tram. 290-00591/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 106

Control del compliment de la Resolució 663/X, so-
bre la línia de molt alta tensió entre Santa Coloma de Farners 
i Riudarenes
Tram. 290-00593/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 107

Control del compliment de la Resolució 669/X, so-
bre les obres de construcció del baixador Roda de Berà - 
Creixell a la línia 2 de rodalia de Tarragona
Tram. 290-00599/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 107

Control del compliment de la Resolució 670/X, so-
bre la construcció d’un baixador a la zona de Bellissens, a 
Reus, a la línia 1 de rodalia de Tarragona
Tram. 290-00600/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 108
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Control del compliment de la Resolució 671/X, so-
bre la instal·lació d’un tercer rail a la línia 11 de rodalia entre 
Figueres i Portbou i el millorament de la connectivitat trans-
fronterera
Tram. 290-00601/10
Sol·licitud de pròrroga p. 108
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 108

Control del compliment de la Resolució 676/X, so-
bre la implantació d’un model coeducatiu per a l’aprenen-
tatge de valors i de rols de gènere basats en la igualtat i el 
respecte
Tram. 290-00606/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 109

Control del compliment de la Resolució 680/X, so-
bre la taula de treball contra la violència masclista i la dota-
ció de personal dels jutjats de violència de gènere
Tram. 290-00610/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 110

Control del compliment de la Resolució 692/X, so-
bre les obres de reforma de l’Escola El Cau de la Guineu, de 
Corbera de Llobregat
Tram. 290-00622/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 110

Control del compliment de la Resolució 693/X, so-
bre l’Escola Abrera
Tram. 290-00623/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 111

Control del compliment de la Resolució 694/X, so-
bre l’adscripció d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 290-00624/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 111

Control del compliment de la Resolució 695/X, so-
bre la inclusió en la Cartera de ser veis socials de mesures 
d’atenció social i educativa amb relació a les situacions de 
risc regulades per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
Tram. 290-00625/10
Sol·licitud de pròrroga p. 111
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 111

Control del compliment de la Resolució 696/X, so-
bre el desplegament per reglament de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 290-00626/10
Sol·licitud de pròrroga p. 112
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 112

Control del compliment de la Resolució 697/X, so-
bre l’atenció als infants necessitats durant l’estiu
Tram. 290-00627/10
Sol·licitud de pròrroga p. 112
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 112

Control del compliment de la Resolució 698/X, so-
bre la consolidació dels centres oberts per a infants i ado-
lescents com a servei social
Tram. 290-00628/10
Sol·licitud de pròrroga p. 112
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 112

Control del compliment de la Resolució 699/X, so-
bre l’establiment d’un procediment de queixa per als infants i 
adolescents dins el sistema de protecció a la infància i l’ado-
lescència
Tram. 290-00629/10
Sol·licitud de pròrroga p. 112
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 112

Control del compliment de la Resolució 700/X, so-
bre la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància a 
Catalunya
Tram. 290-00630/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 113

Control del compliment de la Resolució 719/X, de 
suport al dret d’autodeterminació del Sàhara Occidental
Tram. 290-00648/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 113

Control del compliment de la Resolució 720/X, de 
suport a la Unió d’Afectats per Texaco
Tram. 290-00649/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 113

Control del compliment de la Resolució 728/X, so-
bre l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 290-00655/10
Sol·licitud de pròrroga p. 113
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 114

Control del compliment de la Resolució 801/X, so-
bre l’itinerari i la freqüència de pas de l’autobús interurbà 
que connecta Rubí amb l’Hospital de Terrassa i la implanta-
ció d’una tarifa social
Tram. 290-00716/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 114

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 116/X, sobre la 
política tributària i econòmica del Govern de l’Estat
Tram. 390-00116/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 114

Control del compliment de la Moció 119/X, sobre 
el sistema de pensions i la futura seguretat social catalana
Tram. 390-00119/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 115

Control del compliment de la Moció 121/X, sobre 
mesures en matèria de polítiques de seguretat pública
Tram. 390-00121/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 116

Control del compliment de la Moció 123/X, sobre la 
reconfiguració del mapa comuni catiu
Tram. 390-00123/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 116

Control del compliment de la Moció 124/X, sobre la 
situació actual del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 390-00124/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 118

Control del compliment de la Moció 131/X, sobre la 
transferència de coneixement i els parcs científics
Tram. 390-00131/10
Sol·licitud de pròrroga p. 118
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 118

Control del compliment de la Moció 144/X, sobre la 
condemna de les agressions racistes de Lleida del 22 de se-
tembre de 2014 i la compareixença del director general de la 
Policia per a informar sobre el cas
Tram. 390-00144/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 118

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
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bre el trasllat del Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 354-00305/10
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre la contractació de la directora del Programa de políti-
ques de transparència
Tram. 354-00306/10
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat
Tram. 354-00324/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre el document «Aportacions sobre el canal Segarra-Gar-
rigues», del Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible
Tram. 354-00325/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre el Pla de reforma de l’Administra-
ció i l’Avantprojecte de llei de recursos humans
Tram. 354-00328/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència 
sobre l’organització de la consulta popular no referendària 
convocada per al 9 de novembre de 2014
Tram. 354-00347/10
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre l’organització de la consulta po-
pular no referendària convocada per al 9 de novembre de 
2014
Tram. 354-00348/10
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’organització del procés participatiu del 9 de novembre 
de 2014
Tram. 354-00349/10
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre l’organització del procés partici-
patiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 354-00350/10
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller 
de la Presidència sobre els informes mensuals dels contrac-
tes de prestació de serveis de la Delegació del Govern als 
Estats Units i Diplocat amb Independent Diplomat
Tram. 354-00353/10
Sol·licitud i tramitació p. 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el compliment de la Moció 105/X, sobre el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció 
integral del delta de l’Ebre
Tram. 354-00354/10
Sol·licitud i tramitació p. 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre el Projecte 1714 a l’Escola Pia de Calella (Ma-
resme)
Tram. 354-00356/10
Sol·licitud i tramitació p. 120

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01587/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01588/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Jordi Borja, urba-
nista i geògraf, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01589/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Mercè Tatjé, ge-
ògrafa i historiadora, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01590/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Lluís Permanyer i 
Lladós, periodista i assagista, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01591/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Establiments Emblemàtics amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01634/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de Comis-
sions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01635/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació del Comerç, l’Hostaleria i el Joc de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01636/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació i de la 
Comissió de Turisme de l’Associació de Municipis i Comar-
ques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 352-01637/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01638/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01639/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01640/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Juli Capella, arqui-
tecte, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01641/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Sergi Llagostera 
Xargayó, president de l’Associació de Propietaris de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01642/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’Àlex Mestre, presi-
dent de l’Associació de Propietaris de Locals de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01643/10
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Josep Maria Roig, 
secretari de l’Associació d’Establiments Emblemàtics de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01644/10
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell 
Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques 
de Barcelona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01645/10
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Gabriel Jené Lla-
brés, en representació de Comertia, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01646/10
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Javier Cottet Tor-
res, president de Barnacentre, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01647/10
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Jordi Portabella, 
exregidor de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, amb re-

lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01648/10
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Josep Cruanyes, 
advocat especialista en protecció del patrimoni comercial, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01649/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01650/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 352-01651/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01652/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01653/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01654/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
del bar Casa Almirall amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01655/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de Queviures Quílez amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01656/10
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de Gèneres de Punt La Torre amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01657/10
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Vicenç Gasca 
Grau, president de la Fundació Barcelona Comerç, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01658/10
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Xavier Cottet, pre-
sident de l’Eix Comercial Barna Centre, amb relació a la Pro-
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posició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01659/10
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Gabriel Jené, presi-
dent de Shopping Line i de l’Associació Comercial Barcelo-
na Oberta, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01660/10
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell, 
president del Col·legi d’Administradors de Finques de Bar-
celona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01661/10
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01662/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Propietaris de Locals Comercials de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01663/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Fraile, 
secretari general de la Confederació de Comerç de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01664/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Sergi Llagostera, 
president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 
de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01665/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’Alejandro Goñi, pre-
sident de Pimec Comerç, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01666/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01667/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01668/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Lluís Vendrell, pro-
pietari de la joieria Unión Suiza, amb relació a la Proposició 

de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01669/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01670/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01671/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català de les Empreses Culturals amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01672/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01673/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associ-
ats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01674/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01675/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01676/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01677/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors Independents de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01678/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de Cat-Secies amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01679/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01680/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors de Documentals de Catalu-
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nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01681/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01682/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01683/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de Filmax amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01684/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’Adolfo Blanco, fun-
dador i conseller delegat d’«A Contracorriente Films», amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-01685/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença del president del Con-
sell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01951/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’Oriol Amat, cate-
dràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01952/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Ramon Torrent, ca-
tedràtic d’economia política de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01953/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Jaume Ripoll, di-
rector editorial de la plataforma de cinema en línia Filmin, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010 del cinema
Tram. 352-01954/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Tono Folguera, en 
representació de Pro-docs, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01955/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01956/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Acadèmia de Cinema Català amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01957/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalu-

nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01958/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01959/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Cineclubs amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01960/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació de Productors Audiovisuals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01961/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01962/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’Estela Artacho, 
presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogrà-
fics, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01963/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Ramon Torrent, es-
pecialista en dret europeu i l’Organització Mundial del Co-
merç i professor de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01964/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Pau Guix, expert 
audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01965/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01974/10
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’Ignacio Segura, di-
rector general de DeAPlaneta, SL, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01975/10
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’Estela Artacho, 
presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogrà-
fics, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01976/10
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Luis de Val, presi-
dent de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Asso-
ciats, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01977/10
Acord sobre la sol·licitud p. 131
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Proposta de compareixença de Raimon Masllo-
rens, president de Productors Audiovisuals Federats, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-01978/10
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01979/10
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01980/10
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors Independents de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01981/10
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01982/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors de Documentals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01983/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Montse Guiu, vice-
presidenta de la delegació catalana de la Societat d’Empre-
saris de Cinemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01984/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, 
president del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01985/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’Isona Passola, pre-
sidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01986/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Do-
mènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01987/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’Àlex Martínez Roig, 
director general de Continguts de Canal Plus, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01988/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’Àngels Seix Salvat, 
gerent de Drac Màgic, Cooperativa Promotora Mitjans Au-
diovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01989/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’Agustí Argelich, pre-
sident del CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01990/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de David Alfaràs, di-
rector d’Alfa Pictures, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01991/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Ventura Pons, di-
rector de Raig d’Idees i Propostes Visuals, SL, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01992/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
dels Cinemes Boliche amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01993/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
dels Cinemes Girona amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01994/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Julio Lamaña, se-
cretari i vocal de relacions internacionals de la Federació 
Catalana de Cineclubs, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01995/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’Esteve Riambau, di-
rector de la Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01996/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
de Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01997/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01998/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Ramon Torrent Ma-
cau, catedràtic d’economia política de la Universitat de Bar-
celona i titular de la càtedra d’integració internacional de 
l’Organització Mundial del Comerç a la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01999/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Jan Runge, director 
de la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02000/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Christopher P. Mar-
cich, president i director general de Motion Picture Associa-
tion, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-02001/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02002/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02003/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tres-
serras i Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-02004/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’Eduard Voltas, exse-
cretari de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02005/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’Antoni Lladó, exdi-
rector de l’Institut Català d’Indústries Culturals, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-02006/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’Isona Passola, pre-
sidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02007/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-02024/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-02025/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-02026/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02027/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Ramon Torrent, ca-
tedràtic de política econòmica i dret econòmic internacional 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02028/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02042/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02043/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02044/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02045/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Im-
mobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02046/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02050/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02051/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02052/10
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils 
i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02053/10
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02054/10
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 352-02055/10
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
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al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02056/10
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02057/10
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Llei-
da amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02058/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02059/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02060/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i 
Favaró, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02061/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, 
registrador de la propietat i president de la Secció de Drets 
Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02062/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre 
Aznar, responsable de la Càtedra d’Habitatge de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02063/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02064/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez 
Arias, registrador de la propietat i president del Deganat 
dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’incorporació 

de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02065/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Carles Sala i Roca, 
secretari d’Habitatge i Millora Urbana, amb relació al Projec-
te de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la pro-
pietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02066/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02067/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02068/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Im-
mobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02069/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils 
i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02070/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02071/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02072/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02073/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Fin-
ques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02074/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
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propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02075/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02076/10
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02077/10
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02078/10
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02079/10
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02080/10
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’associació Prohabitatge amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02081/10
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre 
Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Ha-
bitatge a la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02082/10
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 352-02083/10
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 352-02084/10
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 

Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02085/10
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02086/10
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02087/10
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils 
i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02088/10
Acord sobre la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Gremis de Constructors i Obres de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la pro-
pietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02089/10
Acord sobre la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02090/10
Acord sobre la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02091/10
Acord sobre la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 352-02092/10
Acord sobre la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02093/10
Acord sobre la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català del Sòl amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02094/10
Acord sobre la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
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amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02095/10
Acord sobre la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habi-
tatge - AVS Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incor-
poració de la propietat temporal i de la propietat compartida 
al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02096/10
Acord sobre la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02097/10
Acord sobre la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02098/10
Acord sobre la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02099/10
Acord sobre la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02100/10
Acord sobre la sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02101/10
Acord sobre la sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença d’Albert Vaquer Aloy, 
catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02102/10
Acord sobre la sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira 
Carnicero, registrador de la propietat a Rubí (Vallès Occi-
dental), amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02103/10
Acord sobre la sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de Roberto Fernán-
dez, president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02179/10
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de Salvador Alemany, 
vicepresident segon de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques i president del Consell Social de la Universitat de 

Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02180/10
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença d’una repre sen tació 
de la Universitat Ramon Llull amb rela ció al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Quali tat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02181/10
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de Josep Joan Mo-
reso i Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02182/10
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença de Martí Casadesús, 
director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02183/10
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença de Xavier Casares 
Martínez, president del Consell Català de Formació Profes-
sional, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02184/10
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença de Lluís Torner Saba-
ta, president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya
Tram. 352-02185/10
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02186/10
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement 
del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya
Tram. 352-02187/10
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell In-
teruniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya
Tram. 352-02188/10
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió d’Estudiants del Consell Interuniversitari de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02189/10
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02190/10
Sol·licitud p. 147
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02191/10
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença dels representants 
sindicals de Comissions Obreres i de la Unió General de Tre-
balladors a la Conferència General del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02192/10
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02208/10
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02209/10
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02210/10
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02211/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença de Roberto Fernán-
dez, rector de la Universitat de Lleida, amb relació al Projec-
te de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya
Tram. 352-02212/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença d’Enric Fossas Colet, 
rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02213/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença de Sergi  Bonet, rector 
de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02214/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença de de Ferran Sancho, 
rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02215/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença de Dídac Ramírez, rec-
tor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02216/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença de Jaume Casals, rec-
tor de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02217/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença de Josep Anton Ferré, 
rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02218/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença de Josep A. Planell, 
rector de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02219/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença de Josep Joan Mo-
reso, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02250/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença de Martí Casadesús, 
director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02251/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença de Gemma Espigares, 
presidenta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats 
Catalanes, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata lunya
Tram. 352-02252/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença de Roberto Fernán-
dez, president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02253/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Josep Anton Ferré, 
exdirector de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02254/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l’Edu-
cació Superior amb relació al Projecte de llei de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata lunya
Tram. 352-02255/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Josep Joan More-
so Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02256/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Martí Casadesús 
Fa, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
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sitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02257/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Roberto Fernán-
dez, president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02258/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Josep M. Garrell 
i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02259/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença de Lluís Torner, presi-
dent de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02260/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença de Gemma Espigares 
Tribó, presidenta del Consell de l’Estudiantat de les Univer-
sitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02261/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença de Josep Joan Mo-
reso i Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02284/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença de Martí Casadesús, 
director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02285/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença de Rafael van Gri-
eken Salvador, director de l’Agència Nacional d’Avaluació 
de la Qualitat i Acreditació, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02286/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença d’Ana María Hidalgo 
Tena, coordinadora general de l’Agència Nacional d’Avalu-
ació de la Qualitat i Acreditació, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02287/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença de Manuel López Pé-
rez, president de la Conferència de Rectors de les Universi-
tats Espanyoles, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02288/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença de Roberto Fernán-
dez, president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02289/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença de Josep M. Vilalta, 
secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02290/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02291/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença del rector de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02292/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat Pompeu Fabra amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02293/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença del rector de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Cata lunya
Tram. 352-02294/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat de Lleida amb relació al Projecte de llei de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02295/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat de Girona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02296/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02297/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença del rector de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya
Tram. 352-02298/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença del rector de la Uni-
versitat Internacional de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02299/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat Abat Oliva CEU amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02300/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02301/10
Sol·licitud p. 153
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Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02302/10
Sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02303/10
Sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i 
Universitats amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata lunya
Tram. 352-02304/10
Sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença de Josep Corcó, espe-
cialista de qualitat universitària de la Universitat Internacio-
nal de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02305/10
Sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de Formació Professional amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02306/10
Sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació BCN Formació Professional amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02307/10
Sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02308/10
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02309/10
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Politècnica de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02310/10
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Pompeu Fabra 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02311/10
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat de Lleida amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02312/10
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat de Girona amb 

relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02313/10
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Rovira i Virgili 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02314/10
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Ramon Llull amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02315/10
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Oberta de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02316/10
Sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat de Vic - Univer-
sitat Central de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02317/10
Sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Internacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02318/10
Sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Abat Oliba CEU 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02319/10
Sol·licitud p. 156

Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, direc-
tor del Centre de Competència mHealth de la Fundació Mo-
bile World Capital Barcelona, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui l’estratègia i els projectes de la Fundació en 
l’àmbit de la salut i en l’àmbit social
Tram. 356-00692/10
Acord sobre la sol·licitud p. 156

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Afers Multilaterals i Europeus davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti les pri-
oritats i les línies d’actuació de la Direcció General d’Afers 
Multilaterals i Europeus
Tram. 356-00742/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 156

Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas, cap 
del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron i 
expert en salut mental i adolescència, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre els efectes del consum de ma-
rihuana en el jovent i sobre la regulació del seu consum i la 
dels clubs de cànnabis
Tram. 356-00762/10
Acord sobre la sol·licitud p. 157

Sol·licitud de compareixença d’Olga Cuesta, pre-
sidenta de l’Associació Celíacs de Catalunya, davant la Co-
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missió de Salut perquè informi sobre els objectius i reivin-
dicacions de l’entitat i la situació de les persones celíaques
Tram. 356-00763/10
Acord sobre la sol·licitud p. 157

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Salut i Família davant la Comissió de Salut per-
què presentin la memòria del 2013 del servei «De compatri-
ota a compatriota», sobre l’atenció sanitària a immigrants en 
situació de vulnerabilitat
Tram. 356-00767/10
Acord sobre la sol·licitud p. 157

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè informin sobre les conseqüències en el sec-
tor de la salut de la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 356-00774/10
Acord sobre la sol·licitud p. 157

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Unió Catalana d’Hospitals davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre les conseqüències en el sector de la 
salut de la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració local
Tram. 356-00775/10
Acord sobre la sol·licitud p. 157

Sol·licitud de compareixença de Joan Clos i Mat-
heu, expresident del Consell d’Administració de la Societat 
Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura 
de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta socie-
tat anònima
Tram. 356-00803/10
Rebuig de la sol·licitud p. 157

Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i 
Canalda, exvicepresident del Consell d’Administració de la 
Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barce-
lona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00804/10
Rebuig de la sol·licitud p. 158

Sol·licitud de compareixença de Carles Duarte i 
Montserrat, exvicepresident del Consell d’Administració de 
la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barce-
lona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00805/10
Rebuig de la sol·licitud p. 158

Sol·licitud de compareixença de Jordi Vilajoana Ro-
vira, exvicepresident del Consell d’Administració de la So-
cietat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00806/10
Rebuig de la sol·licitud p. 158

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Triadú i 
Vila-Abadal, exvicepresident del Consell d’Administració de 
la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barce-
lona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 

informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00807/10
Rebuig de la sol·licitud p. 158

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Maragall i Mi-
ra, exvicepresident del Consell d’Administració de la Soci-
etat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00808/10
Rebuig de la sol·licitud p. 158

Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias i Vidal 
de Llobatera, exvicepresident del Consell d’Administració de 
la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barce-
lona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00809/10
Rebuig de la sol·licitud p. 158

Sol·licitud de compareixença d’Ana María Pastor 
Julián, exvicepresidenta del Consell d’Administració de la 
Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barce-
lona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00810/10
Rebuig de la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de Mariano Zabía La-
sala, exvicepresident del Consell d’Administració de la So-
cietat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00811/10
Rebuig de la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de Josep Piqué i 
Camps, exvicepresident del Consell d’Administració de la 
Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barce-
lona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00812/10
Rebuig de la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de Carmen Calvo Po-
yato, exvicepresidenta del Consell d’Administració de la So-
cietat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00813/10
Rebuig de la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de Jordi Oliveras i 
Coll, ex-director general de la Societat Anònima Fòrum Uni-
versal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de 
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fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius 
a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els con-
venis i els comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00814/10
Rebuig de la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de Jaume Pagès i Fi-
ta, ex-conseller delegat de la Societat Anònima Fòrum Uni-
versal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius 
a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els con-
venis i els comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00815/10
Rebuig de la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de Manuel Bustos, ex-
alcalde de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede-
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00816/10
Rebuig de la sol·licitud p. 160

Sol·licitud de compareixença de Miquel Arisa, alcal-
de de Centelles (Osona), davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars 
entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis 
de Catalunya
Tram. 356-00817/10
Rebuig de la sol·licitud p. 160

Sol·licitud de compareixença de Núria Marín, alcal-
dessa de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el co-
brament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades 
per la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00818/10
Rebuig de la sol·licitud p. 160

Sol·licitud de compareixença de David Rodríguez, 
alcalde de Solsona, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre 
el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de 
Catalunya
Tram. 356-00819/10
Rebuig de la sol·licitud p. 160

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Frei-
xenet, alcalde d’Olost (Osona), davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes 
irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de 
Municipis de Catalunya
Tram. 356-00820/10
Rebuig de la sol·licitud p. 160

Sol·licitud de compareixença de Pere Prat, alcalde 
de Manlleu (Osona), davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre 
el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de 
Catalunya
Tram. 356-00821/10
Rebuig de la sol·licitud p. 160

Sol·licitud de compareixença de Lluís Tejedor, alcal-
de del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede-
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00822/10
Rebuig de la sol·licitud p. 160

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Garcia, alcal-
dessa de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-

bre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 
pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00823/10
Rebuig de la sol·licitud p. 161

Sol·licitud de compareixença de Jordi San José, al-
calde de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el co-
brament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades 
per la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00824/10
Rebuig de la sol·licitud p. 161

Sol·licitud de compareixença de Joan Mora, alcalde 
de Mataró (Maresme), davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars 
entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis 
de Catalunya
Tram. 356-00825/10
Rebuig de la sol·licitud p. 161

Sol·licitud de compareixença de Carles Pellicer, al-
calde de Reus (Baix Camp), davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes ir-
regulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de 
Municipis de Catalunya
Tram. 356-00826/10
Rebuig de la sol·licitud p. 161

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Mundi, 
alcaldessa de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pa-
gades per la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00827/10
Rebuig de la sol·licitud p. 161

Sol·licitud de compareixença de Lluís Caldentey, al-
calde de Pontons (Alt Penedès), davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes 
irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de 
Municipis de Catalunya
Tram. 356-00828/10
Rebuig de la sol·licitud p. 161

Sol·licitud de compareixença de Manuel Reyes, al-
calde de Castelldefels (Baix Llobregat), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede-
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00829/10
Rebuig de la sol·licitud p. 162

Sol·licitud de compareixença del director dels Ser-
veis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre davant la Co-
missió de Salut perquè expliqui les seves declaracions so-
bre la gent gran
Tram. 356-00839/10
Retirada de la sol·licitud p. 162

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el Pla Marroc 2014-2017 
del Govern de la Generalitat
Tram. 356-00842/10
Rebuig de la sol·licitud p. 162

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Direcció General per a la Immigració davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Pla Marroc 
2014-2017 del Govern de la Generalitat
Tram. 356-00843/10
Rebuig de la sol·licitud p. 162

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Projecte Sophie davant la Comissió de Salut perquè expli-
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quin l’estudi sobre l’impacte en la salut de la Llei 2/2004, re-
lativa a la millora de barris
Tram. 356-00844/10
Acord sobre la sol·licitud p. 162

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gómez-Quin-
tero Mora, president de l’Associació per la Integració La-
boral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitat, davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació de les 
persones amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb relació als drets humans
Tram. 356-00850/10
Acord sobre la sol·licitud p. 162

Sol·licitud de compareixença de Francesc Gudiol, 
director del Programa de vigilància de les infeccions no-
socomials als hospitals de Catalunya, davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui aquest programa i l’evolució dels 
principals indicadors des del moment en què es va posar 
en marxa
Tram. 356-00862/10
Acord sobre la sol·licitud p. 162

Sol·licitud de compareixença del síndic major de la 
Sindicatura de Comptes davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els processos de fiscalització 
amb relació al Consorci Organitzador del Fòrum Universal 
de les Cultures Barcelona 2004
Tram. 356-00864/10
Retirada de la sol·licitud p. 163

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Ar-
gimon i Pallàs, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè 
presenti l’informe «Efectes de la crisi en la salut de la pobla-
ció de Catalunya»
Tram. 356-00866/10
Acord sobre la sol·licitud p. 163

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el seu posiciona-
ment amb relació a les iniciatives parlamentàries en tràmit 
relatives a la transparència, accés a la informació pública i 
bon govern
Tram. 356-00882/10
Retirada de la sol·licitud p. 163

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Coo peració perquè informi sobre el projecte «Jo-
ves sense terra, terra sense futur» i sobre el conflicte de Cu-
ruguaty, al Paraguai
Tram. 356-00884/10
Acord sobre la sol·licitud p. 163

Sol·licitud de compareixença de Carme Barrot i Ro-
ger Heredia, representants del Banc d’ADN gestionat per la 
Fundació Bosch i Gimpera i la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, perquè informin sobre les activi-
tats del banc
Tram. 356-00889/10
Acord sobre la sol·licitud p. 163

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Cata-
lunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’informe 
que ha elaborat aquesta entitat
Tram. 356-00890/10
Acord sobre la sol·licitud p. 163

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
qüestions relatives a l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 356-00898/10
Sol·licitud p. 163

Sol·licitud de compareixença del director de Serveis 
de la Secretaria General del Departament de Salut davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre qüestions relatives a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 356-00899/10
Sol·licitud p. 164

Sol·licitud de compareixença de David Ciudad 
i Valls, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior per-
què expliqui la licitació pública del servei d’atenció i gestió 
de trucades d’urgència 112
Tram. 356-00902/10
Sol·licitud p. 164

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez 
Jiménez, president del Front d’Alliberament Gai de Catalu-
nya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre les agressions homòfobes en les xar-
xes socials
Tram. 356-00904/10
Sol·licitud p. 164

Sol·licitud de compareixença de Laia Serra, advo-
cada penalista especialista en drets humans, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè informi so-
bre les agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 356-00905/10
Sol·licitud p. 164

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Agui-
lar, fiscal especialista en delictes d’odi i discriminació, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre les agressions homòfobes en les xarxes so-
cials
Tram. 356-00906/10
Sol·licitud p. 164

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les 
agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 356-00907/10
Sol·licitud p. 164

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Desenvolupament Rural davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè ex-
pliqui les mesures previstes per a eradicar el caragol poma
Tram. 356-00909/10
Sol·licitud p. 165

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ins-
titut Ramon Llull davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè expliqui l’activitat de l’entitat
Tram. 356-00910/10
Sol·licitud p. 165

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui el Pla 
Marroc 2014-2017
Tram. 356-00911/10
Sol·licitud p. 165

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Coordinació Intercentres de Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè presentin la platafor-
ma i expliquin el paper dels investigadors i treballadors en el 
sistema de recerca català
Tram. 356-00912/10
Sol·licitud p. 165

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

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
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xement sobre l’anunci de nous impagaments a entitats del 
tercer sector social
Tram. 355-00169/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 165

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre el procés de privatització i d’adjudicació de 
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00170/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 165

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar l’adjudi-
cació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió 
d’aquesta decisió en les finances públiques de la Generalitat
Tram. 355-00171/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 166

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre la gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg 
del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i el 
compliment de la Moció 83/X, sobre les polítiques de con-
servació i gestió del medi natural
Tram. 355-00172/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 166

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb el conseller de la Presidència sobre el Pla Marroc 
2014-2017 del Govern de la Generalitat
Tram. 355-00173/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 166

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals amb el conseller de la Presidència sobre el docu-
ment «Aportacions sobre el canal Segarra-Garrigues», del 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
Tram. 355-00174/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 166

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la consellera de Governació i Relacions Instituci-
onals sobre el Pla de reforma de l’Administració i l’Avantpro-
jecte de llei de recursos humans
Tram. 355-00175/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 166

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

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 353-00850/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 166

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00851/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00852/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença d’una representació la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 

finançament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya
Tram. 353-00853/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença d’una representació de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00854/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença d’una representació del Sindicat 
Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball 
amb relació a la Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00855/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00856/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00857/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00858/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00859/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic de 
Cata lunya
Tram. 353-00860/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença d’Ole Thorson, enginyer de camins 
i expert en transport públic, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 353-00861/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença de Sito Alarcón, gerent adjunt de 
Barcelona Regional, i director de Projectes Ambientals, Ter-
ritorials i d’Energia, amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya
Tram. 353-00862/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de ca-
mins, canals i ports, amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya
Tram. 353-00863/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedrà-
tic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a 
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la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00864/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença de Francesc Magrinyà, professor 
d’urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00865/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença d’una representació de l’Autoritat 
del Transport Metropolità amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00866/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença d’una representació de Transports 
Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 353-00867/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
de Municipis amb Transport Urbà amb relació a la Proposi-
ció de llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 353-00868/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença d’una representació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 353-00869/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença d’una representació de Renfe amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00870/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença d’una representació de Rodalies 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finança-
ment del sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00871/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00872/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Consumidors en Acció de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00873/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença de Josep Maria Cullell, president 
de Tram, amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00874/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença d’Alain Flausch, secretari general 
de l’Associació Internacional de Transport Públic, amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00875/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença de Peter Hendy, president de 
Transport for London, amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya
Tram. 353-00876/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, tècnica 
en mobilitat, amb relació a la Proposició de llei de finança-
ment del sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00877/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença de Josep Maria Roig, secretari de 
l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona, o 
de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00878/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença d’Alejandro Goñi, president de Pi-
mec Comerç, o de la persona d’aquesta entitat en qui de-
legui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00879/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença d’una representació de la Fun-
dació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00880/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença de Sergi Llagostera, president de 
l’Associació de Propietaris de Catalunya, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00881/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença d’Àlex Mestre, president de l’Asso-
ciació de Propietaris de Locals de Barcelona, o de la perso-
na d’aquest entitat en qui delegui, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00882/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença d’Enrique Vendrell, president del 
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, o 
de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00883/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença de Gabriel Jené, president de 
Shopping Line i de l’Associació Comercial Barcelona Ober-
ta, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00884/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença de Joan Carles Calvet, en repre-
sentació de Comertia, o de la persona d’aquesta entitat en 
qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00885/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença de Xavier Cottet, president de l’Eix 
Comercial Barna Centre, o de la persona d’aquesta entitat 
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en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00886/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença de Vicenç Gasca Grau, president 
de la Fundació Barcelona Comerç, o de la persona d’aques-
ta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00887/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença de Miquel Àngel Fraile, secretari 
general de la Confederació de Comerç de Catalunya, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00888/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Comerç, Hostaleria i Turisme de Comissions Obreres, 
o d’una representació de Comissions Obreres, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00889/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció del Comerç, l’Hostaleria i el Joc de la Unió General de 
Treballadors, o d’una representació de la Unió General de 
Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00890/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00891/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença de Lluís Vendrell, propietari de la 
joieria Unión Suiza, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00892/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença d’una representació del bar Casa 
Almirall amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00893/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença d’una representació de Queviures 
Quílez amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00894/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença d’una representació de Gèneres de 
Punt La Torre amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00895/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença de Jordi Portabella, exregidor de 
Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Pro-

posició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00896/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença de Josep Cruanyes, advocat es-
pecialista en protecció del patrimoni comercial, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00897/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença de Jordi Borja, urbanista i geògraf, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 353-00898/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 173

Compareixença de Mercè Tatjé, geògrafa i histori-
adora, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00899/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 173

Compareixença de Lluís Permanyer i Lladós, perio-
dista i assagista, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00900/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 173

Compareixença d’una representació de la Comis-
sió de Promoció Econòmica i Ocupació i de la Comissió de 
Turisme de l’Associació de Municipis i Comarques de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00901/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 173

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 353-00902/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 173

Compareixença d’una representació de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00903/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 173

Compareixença de Juli Capella, arquitecte, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00904/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 173

Compareixença del president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00905/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 173

Compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la 
Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00906/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 174

Compareixença de Luis de Val, president de Dis-
tribuïdors Independents Cinematogràfics Associats, o de 
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la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00907/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 174

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Productors d’Animació amb relació al Pro-
jecte de llei de modifica ció de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00908/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 174

Compareixença d’una representació de Productors 
Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00909/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 174

Compareixença de Raimon Masllorens, presi-
dent de Productors Audiovisuals Federats, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00910/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 174

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Productors Independents de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 353-00911/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 174

Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de 
la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cine-
mes d’Espanya, o de la persona d’aquesta entitat en qui de-
legui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00912/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 174

Compareixença d’una representació de Barcelona 
Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00913/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 174

Compareixença de Tono Folguera o d’una repre-
sentació de l’Associació de Productors de Documentals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00914/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 175

Compareixença de Camilo Tarrazón, president del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, o de la per-
sona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00915/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 175

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00916/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 175

Compareixença de Ramon Torrent Macau, catedrà-
tic d’economia política de la Universitat de Barcelona i titular 
de la càtedra d’integració internacional de l’Organització 
Mundial del Comerç a la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 353-00917/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 175

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00918/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 175

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00919/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 175

Compareixença de Julio Lamaña, secretari i vo-
cal de relacions internacionals de la Federació Catalana de 
Cineclubs, o de la persona d’aquesta entitat en qui dele-
gui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00920/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 175

Compareixença de Jan Runge, director de la Unió 
Internacional de Cinemes, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00921/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 175

Compareixença d’Ignacio Segura, director general 
de DeA Planeta, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00922/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 176

Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, 
president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00923/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 176

Compareixença d’Àlex Martínez Roig, director ge-
neral de Continguts de Canal Plus, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00924/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 176

Compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent de 
Drac Màgic, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00925/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 176

Compareixença d’Agustí Argelich, president del 
CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00926/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 176

Compareixença de David Alfaràs, director d’Alfa 
Pictures, amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00927/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 176

Compareixença de Ventura Pons, director de Raig 
d’Idees i Propostes Visuals, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00928/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 176

Compareixença d’una representació dels Cinemes 
Boliche amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00929/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 176

Compareixença d’una representació dels Cinemes 
Girona amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00930/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 177
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Compareixença d’Esteve Riambau, director de la 
Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00931/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 177

Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju, 
exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 353-00932/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 177

Compareixença d’Eduard Voltas, exsecretari de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00933/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 177

Compareixença d’Antoni Lladó, exdirector de l’Ins-
titut Català d’Indústries Culturals, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00934/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 177

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00935/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 177

Compareixença d’una representació del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00936/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 177

Compareixença d’una representació de Filmax amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 353-00937/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 177

Compareixença d’Adolfo Blanco, fundador i con-
seller delegat de l’empresa A Contracorriente Films, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 353-00938/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 178

Compareixença d’una representació del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00939/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 178

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 353-00940/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 178

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00941/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 178

Compareixença de Jaume Ripoll, director editori-
al de la plataforma de cinema en línia Filmin, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00942/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 178

Compareixença d’Oriol Amat, catedràtic d’econo-
mia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa-

bra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00943/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 178

Compareixença de Christopher P. Marcich, presi-
dent i director general de Motion Picture Association, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 353-00944/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 178

Compareixença de Pau Guix, expert audiovisu-
al, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00945/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 178

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00976/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 179

Compareixença d’una representació del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-00977/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 179

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incor-
poració de la propietat temporal i de la propietat compartida 
al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00978/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 179

Compareixença d’una representació del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 353-00979/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 179

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 353-00980/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 179

Compareixença d’una representació del Deganat 
dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mo-
bles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00981/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 179

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00982/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 179

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00983/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 179
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Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00984/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 180

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00985/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 180

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 353-00986/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 180

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00987/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 180

Compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, direc-
tor de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00988/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 180

Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, registrador 
de la propietat i president de la Secció de Drets Reals de la 
Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-00989/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 180

Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, respon-
sable de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Vir-
gili, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00990/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 180

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00991/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 180

Compareixença d’una representació de la Sala Civil 
i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 353-00992/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 181

Compareixença d’una representació de l’Observa-
tori de Dret Privat de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00993/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 181

Compareixença d’una representació de l’Obser-
vatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00994/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 181

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Prohabitatge amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00995/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 181

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00996/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 181

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-00997/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 181

Compareixença d’una representació del Consell 
de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00998/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 181

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Gremis de Constructors i Obres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 353-00999/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 181

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de Contractistes d’Obres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-01000/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 182

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català del Sòl amb relació al Projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-01001/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 182

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-01002/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 182

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge - AVS 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-01003/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 182
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Compareixença d’Albert Vaquer Aloy, catedràtic de 
dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-01004/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 182

Compareixença de Rafael Castiñeira Carnicero, re-
gistrador de la propietat a Rubí (Vallès Occidental), amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 353-01005/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 182

Compareixença d’una representació d’Amics de les 
Homilies d’Organyà davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per a informar sobre els objectius i les actuacions de l’entitat
Tram. 357-00536/10
Substanciació p. 182

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per a exposar l’informe «‘En español o nada’. 40 casos greus 
de discriminació lingüística a les administracions públiques, 
2007-2013»
Tram. 357-00538/10
Substanciació p. 182

Compareixença de la directora general d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància 
per a explicar la reducció dels mòduls dels centres residen-
cials d’acció educativa
Tram. 357-00567/10
Substanciació p. 183

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles Fàsia davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a explicar la 
situació dels alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i 
moderada quan acaben l’educació secundària obligatòria
Tram. 357-00576/10
Substanciació p. 183

Compareixença de Noemí Santiveri i Víctor Saura, 
membres de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusi-
va a Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a informar sobre el model d’escola
Tram. 357-00578/10
Substanciació p. 183

Compareixença d’una representació de la Comis-
sió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans per a explicar la situació dels refugiats 
a Catalunya
Tram. 357-00733/10
Substanciació p. 183

Compareixença de Feliciano Velázquez, president 
del Front de Resistència en Defensa dels Recursos Naturals 
i dels Drets dels Pobles, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació 
política, social i dels drets humans a Guatemala
Tram. 357-00736/10
Substanciació p. 183

Compareixença de Ramón Cadenas, director de la 
Comissió Internacional de Juristes de Guatemala, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
informar sobre la situació política, social i dels drets humans 
a Guatemala
Tram. 357-00737/10
Substanciació p. 183

Compareixença de monsenyor Álvaro Ramazzini, 
defensor dels drets humans a Guatemala, davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a infor-

mar sobre la situació política, social i dels drets humans a 
Guatemala
Tram. 357-00738/10
Decaïment p. 183

Compareixença de Ricard Parés, director de l’Asso-
ciació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar dels problemes del sector porcí
Tram. 357-00816/10
Substanciació p. 184

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe relatiu a 
l’impacte de les recomanacions sobre el tractament de la vi-
olència masclista en els mitjans de comunicació
Tram. 357-00817/10
Substanciació p. 184

Compareixença d’una representació de Pimec Jo-
ves Empresaris davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost per a presentar la sectorial de joves empresaris 
de Pimec
Tram. 357-00818/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma «Pobresa zero» davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost per a exposar les seves propostes amb re-
lació a la fiscalitat i l’eradicació de la pobresa
Tram. 357-00819/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, 
president de l’Associació per la Integració Laboral - Mossos 
d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre la situació de les persones amb disca-
pacitat del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació als drets 
humans
Tram. 357-00820/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença d’una representació de l’Organit-
zació Internacional del Treball davant la Comissió de Políti-
ques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00821/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença d’Olga Cuesta, presidenta de l’As-
sociació Celíacs de Catalunya, davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre els objectius i reivindicacions de l’enti-
tat i la situació de les persones celíaques
Tram. 357-00822/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença de representants del Projecte 
Sophie davant la Comissió de Salut per a explicar l’estudi 
sobre l’impacte en la salut de la Llei 2/2004, relativa a la mi-
llora de barris
Tram. 357-00823/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença de Joan Cornet, director del Centre 
de Competència mHealth de la Fundació Mobile World Ca-
pital Barcelona, davant la Comissió de Salut per a explicar 
l’estratègia i els projectes de la Fundació en l’àmbit de la sa-
lut i en l’àmbit social
Tram. 357-00824/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença de Miquel Casas, cap del Servei 
de Psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron i expert en 
salut mental i adolescència, davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre els efectes del consum de marihuana en el 
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jovent i sobre la regulació del seu consum i la dels clubs de 
cànnabis
Tram. 357-00825/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença de representants de l’Associació 
Salut i Família davant la Comissió de Salut per a presentar 
la memòria del 2013 del servei «De compatriota a compa-
triota», sobre l’atenció sanitària a immigrants en situació de 
vulnerabilitat
Tram. 357-00826/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença de representants del Consorci de 
Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre les conseqüències en el sector de la salut de 
la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local
Tram. 357-00827/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença de representants de la Unió Cata-
lana d’Hospitals davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre les conseqüències en el sector de la salut de la Llei de 
l’Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local
Tram. 357-00828/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a explicar l’informe que ha elaborat 
aquesta entitat
Tram. 357-00829/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, 
director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya, davant la Comissió de Salut per a presentar l’in-
forme «Efectes de la crisi en la salut de la població de Ca-
talunya»
Tram. 357-00830/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença de Francesc Gudiol, director del 
Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als 
hospitals de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a 
explicar aquest programa i l’evolució dels principals indica-
dors des del moment en què es va posar en marxa
Tram. 357-00831/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença d’una representació d’Oxfam In-
termón davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació per a informar sobre el projecte «Joves sense 
terra, terra sense futur» i sobre el conflicte de Curuguaty, al 
Paraguai
Tram. 357-00832/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 186
Substanciació p. 186

Compareixença de Carme Barrot i Roger Heredia, 
representants del Banc d’ADN gestionat per la Fundació 
Bosch i Gimpera i la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona, per a informar sobre les activitats del Banc
Tram. 357-00833/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 186

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2013
Tram. 359-00015/10
Substanciació p. 186

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i 
Ocupació a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00080/10
Presentació p. 186

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent a l’agost del 2014
Tram. 337-00041/10
Presentació p. 187

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6513-2014 interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra l’article 167.1 i les 
disposicions transitòries cinquena i vuitena de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic
Tram. 381-00006/10
Coneixement p. 187
Acord de compareixença del Parlament p. 187

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 7929-2009, plante-
jada per la Secció Segona de la Sala contenciosa adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb 
relació a l’article 100.1.a del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya
Tram. 382-00002/08
Sentència del Tribunal Constitucional p. 187
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 805/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la cessió d’un local de l’Incasòl 
situat al barri del Verdum, de Barcelona
Tram. 250-01177/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 413)

En el BOPC 413, a la pàg. 20.

On hi diu: 

«de Verdun»

Hi ha de dir: 

«del Verdum»

Resolució 846/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’acorda de presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de Llei orgànica de modificació de la Llei 
orgànica del poder judicial i altres normes 
connexes, en matèria de drets lingüístics en 
l’àmbit de la justícia
Tram. 270-00005/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 44, 13.11.2014, DSPC-P 85

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de no-
vembre de 2014, ha debatut el dictamen de la Comissió 
de Justícia i Drets Humans sobre la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei orgànica de modificació de la Llei orgànica 
del poder judicial i altres normes connexes, en matèria 
de drets lingüístics en l’àmbit de la justícia.

Finalment, d’acord amb l’article 154.1 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, l’article 87.2 de la 
Constitució espanyola i l’article 61.b de l’Estatut d’au-
tonomia, ha adoptat la següent

Resolució

Preàmbul

I

Per a fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans cal 
que els servidors públics que presten serveis en una 
comunitat autònoma amb llengua pròpia acreditin el 

coneixement de l’idioma. Això no tan sols deriva del 
caràcter oficial de l’idioma, sinó també del principi 
d’eficàcia de l’Administració, que, sens dubte, no pot 
acomplir correctament la seva activitat si desconeix 
una cosa tan imprescindible i elemental com l’idioma 
propi del territori.

La garantia d’un servei de la justícia eficient ha d’in-
cloure de manera ineludible l’accés dels ciutadans a 
l’Administració en la llengua que els és pròpia. L’orali-
tat i la immediatesa de l’activitat dels jutjats i tribunals 
en llur relació amb els ciutadans fan de la llengua una 
eina essencial de servei públic.

L’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia consagra el dret 
d’opció lingüística dels ciutadans, els quals tenen 
dret en les relacions amb les institucions, les organit-
zacions i les administracions públiques de Catalunya 
a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. L’Adminis-
tració de justícia no pot quedar-ne al marge. En aquest 
sentit, l’apartat 2 del mateix precepte estatutari cons-
tata formalment aquest dret, tot proclamant que totes 
les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que 
elegeixin en totes les actuacions judicials. Per a asse-
gurar l’efectivitat d’aquest dret, l’apartat 3 estableix 
l’obligació de jutges i magistrats, fiscals i personal al 
servei de l’Administració de justícia d’acreditar, per a 
prestar serveis a Catalunya, un nivell de coneixement 
adequat i suficient de les llengües oficials que els faci 
aptes per a complir les funcions pròpies de llurs llocs 
de treball. Aquesta exigència d’acreditació del conei-
xement de les dues llengües oficials, com a conseqüèn-
cia, d’altra banda, del principi inherent a la cooficia-
litat del català, resulta així mateix del que estableix 
l’article 102.1 i 4 de l’Estatut.

A més de l’Estatut d’autonomia, cal referenciar l’im-
portant contribució de Catalunya a l’impuls de ratifi-
cació de la Carta europea de les llengües regionals o 
minoritàries, que Espanya ratificà a l’abril del 2001 i 
que entrà en vigor a l’agost d’aquell mateix any. Cal 
fer referència concretament a l’article 9 de la Carta, 
que garanteix a l’acusat o al demandat el dret d’expres-
sar-se en la seva llengua regional o minoritària i esta-
bleix que els requeriments i les proves, escrites o orals, 
no han d’ésser considerats inadmissibles per l’únic 
motiu d’ésser formulats en una llengua regional o mi-
noritària. A més, afegeix la necessitat de no rebutjar 
els documents jurídics elaborats dins de l’Estat pel fet 
d’estar redactats en una llengua regional o minoritària.

El cert és que, si bé en l’àmbit de les administracions 
públiques s’han articulat solucions a la pluralitat lin-
güística, la realitat demostra que l’Administració de 
justícia ha restat, en aquest sentit, com un reducte aï-
llat, poc permeable a la utilització de les llengües ofi-
cials altres que el castellà, i això a pesar que l’article 
231 de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del po-
der judicial, va reconèixer les altres llengües com a 
llengües oficials en l’Administració de justícia i en va 
habilitar l’ús en totes les actuacions judicials.
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La valoració com a simple mèrit del coneixement de 
l’idioma propi de les comunitats autònomes que esta-
bleixen els articles 110.2.h, 216 bis.3.2.d, 341, 431.2.f i 
450.4 de la Llei orgànica 6/1985 no contribueix a ga-
rantir el dret efectiu a usar-lo. Aquesta garantia només 
resta avalada si jutges i magistrats, fiscals, secretaris 
judicials i el personal al servei de l’Administració de 
justícia coneixen i dominen la llengua de manera efec-
tiva. I això només s’assoleix si el coneixement de la 
llengua s’exigeix com a requisit imprescindible per a 
proveir places en el territori de la comunitat respectiva.

II

Per aquest motiu, cal fer una nova redacció dels pre-
ceptes de la Llei orgànica 6/1985 que fan referència 
al coneixement i a l’ús de les llengües oficials per part 
de jutges i magistrats, secretaris judicials i personal 
al servei de l’Administració de justícia destinats a les 
comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia. 
La modificació proposada comprèn, així mateix, els 
membres del Ministeri Fiscal, pel que fa a la provisió 
de places a les fiscalies amb seu en comunitats autòno-
mes amb idioma oficial propi. Per tant, cal modificar 
també l’article 36.6 de la Llei de l’Estat 50/1981, del 30 
de desembre, de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, 
que n’estableix la valoració només com a mèrit.

En un altre ordre de consideracions, per a equiparar 
el tractament jurídic de les dues llengües oficials a ca-
da comunitat autònoma, es proposa una nova redacció 
de l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, que elimi-
na el principi segons el qual el castellà és la llengua 
pròpia de l’Administració de justícia i el substitueix 
pel principi general que els jutges i altres funcionaris 
puguin utilitzar qualsevol de les llengües oficials. No 
obstant això, atenent el dret d’opció lingüística, aquest 
caràcter potestatiu té un límit, que és la utilització de 
l’idioma emprat pels ciutadans que es relacionen amb 
l’Administració de justícia, els quals tenen dret a rebre 
notificacions i altres comunicacions en la llengua que 
escullin, sense que hom pugui al·legar desconeixement 
de l’idioma que pugui comportar dilacions del proce-
diment.

L’article 9 de la Carta europea de les llengües regio-
nals o minoritàries estableix, entre altres obligacions, 
la d’assegurar que els òrgans jurisdiccionals menin els 
procediments en les llengües regionals o minoritàries 
si ho demana qualsevol de les parts.

Així mateix, el Consell de Ministres del Consell d’Eu-
ropa, basant-se en un informe del Comitè d’Experts, 
va emetre el 24 d’octubre de 2012 la Recomanació 
CM/RecChL(2012)6, sobre l’aplicació de la Carta eu-
ropea de les llengües regionals o minoritàries a Es-
panya, en què es fan un conjunt de recomanacions a 
l’Estat espanyol amb vista al compliment de la Carta, 
entre les quals destaquen: modificar el marc normatiu 
per a garantir que en els processos judicials, penals, 
civils i administratius es pugui atendre en les llengües 

cooficials a demanda d’una de les parts; adoptar les 
mesures jurídiques i pràctiques necessàries per a ga-
rantir que una proporció adequada del personal judi-
cial de les comunitats autònomes tingui un domini 
suficient de les llengües de la seva comunitat; revisar 
l’organització de la selecció i de la formació del perso-
nal dels serveis de l’Administració de l’Estat per a vet-
llar perquè una proporció adequada del personal de les 
comunitats autònomes tingui un domini suficient de 
les llengües de la seva comunitat; assegurar la presèn-
cia de totes les llengües regionals o minoritàries en els 
serveis públics de l’Estat, i assegurar la presència de 
totes les llengües regionals o minoritàries en l’oferta 
dels serveis de sanitat.

III

Escau, així mateix, completar la modificació de la Llei 
orgànica del poder judicial amb la modificació de la 
Llei orgànica 5/1995, del tribunal del jurat; de l’Estatut 
orgànic del Ministeri Fiscal, i de la Llei d’enjudicia-
ment civil. En el primer cas es modifica l’article 2 de 
la Llei orgànica 5/1995 per a garantir que les persones 
a les quals correspon d’exercir la funció de jurats en 
una comunitat autònoma amb llengua pròpia en tin-
guin com a mínim un coneixement bàsic. Pel que fa 
als membres del Ministeri Fiscal, atès que la regulació 
actual estableix que se’ls valori només com a mèrit el 
coneixement de l’idioma oficial propi de les comuni-
tats autònomes que en tenen, cal fer una nova redacció 
de l’article 36.6 de la Llei 50/1981, del 30 de desem-
bre, per la qual es regula l’Estatut orgànic del Ministe-
ri Fiscal. Finalment, també cal modificar l’article 142 
de la Llei d’enjudiciament civil amb l’objectiu d’adap-
tar-lo a la nova redacció de l’article 231 de la Llei orgà-
nica del poder judicial.

La reforma, en definitiva, intenta garantir el dret lin-
güístic dels ciutadans que utilitzen els serveis de l’Ad-
ministració de justícia, entès com un dret vinculat al 
dret a la tutela efectiva que consagra l’article 24 de la 
Constitució.

Article 1. Modificació de l’article 201 de la 
Llei orgànica 6/1985

Es modifica l’article 201 de la Llei orgànica 6/1985, 
de l’1 de juliol, del poder judicial, al final de l’apartat 
3 del qual s’afegeix un paràgraf amb el text següent: 

«En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, un nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquests és un requisit per al nomenament i l’adjudi-
cació de les suplències.» 

Article 2. Modificació de l’article 216 bis.3 de la 
Llei orgànica 6/1985

Es modifica la lletra d de l’apartat 2 de l’article 216 
bis.3 de la Llei orgànica 6/1985, que resta redactada de 
la manera següent: 
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«d) En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, un nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquests és un requisit per a la comissió.»

Article 3. Modificació de l’article 231 de la Llei 
orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 231

»1. En totes les actuacions judicials, tant en manifesta-
cions orals com escrites, els jutges, els magistrats, els 
fiscals, els secretaris judicials i els altres funcionaris 
de jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma on presten 
servei. No obstant això, amb independència de la llen-
gua emprada en les actuacions, les comunicacions dels 
òrgans judicials amb les autoritats, les administracions 
i els ciutadans s’han de fer en la llengua pròpia de la 
comunitat autònoma.

»2. Les parts, els representants i els qui els dirigei-
xin, com també els testimonis i els perits, poden uti-
litzar qualsevol de les llengües oficials dins el territori 
on tinguin lloc les actuacions, tant en manifestacions 
orals com escrites. També poden utilitzar qualsevol de 
les llengües oficials del territori on hagin tingut lloc 
els fets o s’hagin produït els actes objecte del proce-
diment si, per raons d’ordre jurisdiccional, les actua-
cions judicials tenen lloc, en tot o en part, davant de 
tribunals amb seu en altres àmbits territorials que no 
tenen com a oficial alguna de les llengües que ho són 
en el d’origen.

»3. Les parts tenen dret a rebre les notificacions i les 
altres comunicacions oficials de l’Administració de 
justícia en la llengua oficial que vulguin i a ésser-hi in-
formades de tot allò que els afecti. L’al·legació de des-
coneixement de la llengua oficial emprada no pot sig-
nificar en cap cas la dilació del procés. S’entén que no 
n’hi ha quan la traducció de les actuacions escrites es 
notifica en el termini de cinc dies hàbils.

»4. Si les circumstàncies ho requereixen, en les actua-
cions orals pot actuar d’intèrpret qualsevol funcionari 
al servei de l’Administració de justícia que tingui co-
neixements suficients d’ambdues llengües oficials, un 
intèrpret jurat o qualsevol persona coneixedora de la 
llengua utilitzada.

»5. Les actuacions judicials fetes i els documents pre-
sentats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma 
tenen, sense necessitat de traducció al castellà, plena 
validesa i eficàcia. Per als casos en què les actuaci-
ons judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma hagin de te-
nir efectes davant dels òrgans jurisdiccionals situats en 
una altra comunitat que no tingui la mateixa llengua 
pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en tot el ter-
ritori de l’Estat, el Ministeri de Justícia o l’òrgan com-

petent de la comunitat autònoma on sigui l’òrgan ju-
dicial receptor ha de preveure, si cal, els mecanismes 
per a traduir-los a càrrec seu. En cap cas no s’ha de 
requerir la traducció dels poders generals per a plets 
i dels altres documents que acreditin la representació 
processal si l’òrgan d’instància els ha considerats sufi-
cients, llevat que el motiu del recurs sigui la suficièn-
cia de la representació.»

Article 4. Modificació de l’article 278 de la 
Llei orgànica 6/1985 

Es modifica el punt 3r de l’apartat 1 de l’article 278 de 
la Llei orgànica 6/1985, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«3r. Si la comunicació que conté la sol·licitud de coo-
peració no compleix els requisits d’autenticitat sufici-
ent o està redactada en un idioma que no és el castellà 
o la llengua oficial pròpia de la comunitat autònoma 
on radica l’òrgan judicial al qual es demana la coope-
ració.»

Article 5. Modificació de l’article 311 de la Llei 
orgànica 6/1985 

Es modifica el darrer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 
311 de la Llei orgànica 6/1985, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Les persones que cobreixen vacants en comuni-
tats autònomes que tenen més d’una llengua oficial o 
dret civil propi han de tenir un nivell de coneixement 
adequat i suficient de la llengua i el dret civil propi 
d’aquestes comunitats.» 

Article 6. Modificació de l’article 313 de la Llei 
orgànica 6/1985

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 313 de la Llei or-
gànica 6/1985, al final del qual s’afegeix un paràgraf 
amb el text següent: 

«En els concursos de mèrits a què fa referència l’arti-
cle 311, és determinant per a obtenir una plaça al ter-
ritori d’una comunitat autònoma amb llengua i dret 
propis un nivell de coneixement de la llengua, oral i 
escrita, i del dret propis adequat i suficient per al com-
pliment de les funcions judicials. Sens perjudici d’ai-
xò, és aplicable, si escau, el que disposa el darrer parà-
graf de l’article 341 als qui obtinguin una plaça en un 
òrgan situat en una comunitat autònoma amb llengua 
i dret propis.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 313 de la Llei or-
gànica 6/1985, al final del qual s’afegeix un paràgraf 
amb el text següent: 

«Per a la provisió de vacants radicades en el territori 
de les comunitats autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el coneixement adequat i suficient d’aquests és re-
quisit de participació en els concursos de mèrits.»
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Article 7. Modificació de l’article 315 de la Llei 
orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 315 de la Llei orgànica 6/1985, al 
qual s’afegeix un segon paràgraf amb el text següent: 

«En tot cas, en els concursos per a proveir vacants en 
el territori de les comunitats autònomes amb llengua 
pròpia i, si escau, amb dret propi, un nivell de coneixe-
ment adequat i suficient d’aquests s’ha d’exigir com a 
requisit de participació.»

Article 8. Modificació de l’article 341 de la 
Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 341

»1. Per a la provisió de les places de president dels tri-
bunals superiors de justícia i de les audiències, en les 
comunitats autònomes que tenen dret propi i idioma 
oficial propi, el Consell General del Poder Judicial ha 
d’exigir com a requisits l’especialització en aquest dret 
i un nivell de coneixement adequat i suficient de l’idi-
oma propi.

»2. S’han de determinar per reglament els criteris de 
valoració del nivell de coneixement adequat i suficient 
de l’idioma i del dret de les comunitats autònomes que 
en tenen, a l’efecte de determinar si es compleixen els 
requisits que l’apartat 1 estableix per a poder concur-
sar en òrgans jurisdiccionals situats en la comunitat 
autònoma.

»3. En les comunitats autònomes que tenen llengua i 
dret propis, el Consell General del Poder Judicial ha 
d’oferir programes intensius sobre la llengua i el dret 
propis de la comunitat autònoma als jutges i magis-
trats que hi obtinguin una plaça.» 

Article 9. Modificació de l’article 429 de la 
Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 429 de la Llei orgànica 6/1985, al 
qual s’afegeix un segon paràgraf amb el text següent: 

«En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, un nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquests per part de les persones nomenades és un re-
quisit per al nomenament i per a l’adjudicació de les 
substitucions.»

Article 10. Modificació de l’article 431 de la 
Llei orgànica 6/1985

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 431 de la Llei 
orgànica 6/1985, al qual s’afegeix un segon paràgraf 
amb el text següent: 

«En tot cas, un nivell de coneixement adequat i sufi-
cient per al compliment de les funcions judicials de la 
llengua, oral i escrita, i del dret propis en les comuni-

tats autònomes que en tenen és un requisit per a l’ob-
tenció d’una plaça per aquest règim de provisió en el 
territori de la comunitat autònoma.»

2. Se suprimeix la lletra f de l’apartat 2 de l’article 431 
de la Llei orgànica 6/1985.

Article 11. Modificació de l’article 450 de la 
Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 450 de la Llei orgà-
nica 6/1985, que resta redactat de la manera següent: 

«4. En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, un nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquests s’ha d’exigir com a requisit.»

Article 12. Addició d’un article, el 467 bis, a la 
Llei orgànica 6/1985

S’afegeix un article, el 467 bis, a la Llei orgànica 
6/1985, amb el text següent: 

«Article 467 bis

»En les comunitats autònomes que tinguin llengua i 
dret propis, un nivell de coneixement adequat i sufici-
ent d’aquests s’ha d’exigir com a requisit per a la de-
signació com a secretari de govern o com a secretari 
coordinador.»

Article 13. Modificació de l’article 483 de la 
Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 483 de la Llei orgà-
nica 6/1985, que resta redactat de la manera següent: 

«2. El contingut del temari i el contingut de les proves 
que han de fer són únics per a cada cos a tot el ter-
ritori de l’Estat, llevat de les proves que s’estableixin 
per a l’acreditació d’un nivell de coneixement adequat 
i suficient de la llengua i del dret civil, foral o especi-
al, propis de les comunitats autònomes que en tinguin, 
que tenen caràcter obligatori per a optar a una plaça 
en les dites comunitats i són eliminatòries. Els aspi-
rants poden optar per fer les proves en qualsevol de les 
llengües pròpies de qualsevol comunitat autònoma de 
l’Estat, llevat de les proves establertes per a l’acredita-
ció d’un nivell de coneixement adequat i suficient de la 
llengua i del dret civil, foral o especial, propis de les 
comunitats autònomes que en tinguin, que s’han de fer 
en la llengua pròpia corresponent.»

Article 14. Modificació de l’article 521 de la 
Llei orgànica 6/1985 

1. Es modifica el segon paràgraf de la lletra b de 
l’apartat 3 de l’article 521 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Són llocs singularitzats els diferenciats dins l’estruc-
tura orgànica que impliquen l’execució de tasques o 
funcions assignades de forma individualitzada. A 
aquests efectes, en les comunitats autònomes que tin-
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guin llengua pròpia, tenir un nivell de coneixement 
adequat i suficient d’aquesta és un requisit del lloc de 
treball.»

2. Se suprimeix el punt 3r de l’apartat 4 de l’article 521 
de la Llei orgànica 6/1985 i es renumeren els punts 4t 
i 5è del mateix apartat, que passen a ésser el 3r i 4t, 
respectivament.

Article 15. Modificació de l’article 530 de la 
Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 530 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 530

»En les convocatòries per a llocs de treball de les co-
munitats autònomes amb competències assumides la 
llengua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, un 
nivell de coneixement adequat i suficient d’aquesta 
s’exigeix com a requisit.»

Article 16. Modificació de l’article 560 de la 
Llei orgànica 6/1985

S’afegeix una funció, la 25a, a l’apartat 1 de l’article 
560 de la Llei orgànica 6/1985, amb el text següent: 

«25a. Garantir el lliure exercici dels drets lingüístics 
dels ciutadans davant els òrgans jurisdiccionals.»

Disposicions addicionals

Primera. Modificació de l’article 2 de la Llei 
orgànica 5/1995

L’apartat 2 de l’article 2 de la Llei orgànica 5/1995, del 
22 de maig, del tribunal del jurat, passa a ésser l’apar-
tat 3 i s’afegeix un nou apartat 2 amb el text següent: 

«2. Si el judici del jurat s’ha de fer en l’àmbit d’una 
comunitat autònoma amb llengua oficial pròpia, els ju-
rats que componen el tribunal del jurat n’han d’acredi-
tar el coneixement bàsic.»

Segona. Modificació de l’article 36 de la Llei 
50/1981

Es modifica l’apartat 6 de l’article 36 de la Llei 
50/1981, del 30 de desembre, per la qual es regula l’Es-
tatut orgànic del Ministeri Fiscal, que resta redactat de 
la manera següent: 

«6. Per a la provisió de places en les fiscalies amb seu 
en comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia 
i amb dret propi, el coneixement adequat i suficient 
d’aquests és un requisit de participació.»

Tercera. Modificació de l’apartat 1 de l’article 
142 de la Llei 1/2000

Amb l’objectiu d’adaptar-lo a la nova redacció de l’ar-
ticle 231 de la Llei orgànica 6/1985, es modifica l’apar-
tat 1 de l’article 142 de la Llei 1/2000, del 7 de gener, 
d’enjudiciament civil, que resta redactat de la manera 
següent: 

«1. En totes les actuacions judicials, tant en manifesta-
cions orals com escrites, els jutges, els magistrats, els 
fiscals, els secretaris judicials i els altres funcionaris 
de jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma on presten 
servei.»

Quarta. Aplicació a l’aranès

El que estableix aquesta llei amb relació a les llengües 
pròpies de les comunitats autònomes és aplicable tam-
bé a l’aranès en l’àmbit territorial d’Aran.

Cinquena. Disposicions sense caràcter orgànic

Les disposicions addicionals segona i tercera no tenen 
caràcter orgànic.

Disposició transitòria. Processos selectius i de 
provisió de places judicials i de llocs de treball

Els processos selectius i de provisió de places judicials 
i de llocs de treball afectats per aquesta llei que esti-
guin en curs en el moment de la seva entrada en vigor 
es regeixen per la normativa vigent en el moment en 
què es va publicar la convocatòria respectiva.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions del mateix rang o inferi-
or que s’oposin al que disposa aquesta llei.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

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

Resolució 849/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la senyalització del patrimoni i de 
les carreteres del Priorat
Tram. 250-01159/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’autorització al Con-
sell Comarcal del Priorat perquè faci una senyalització 
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homogènia del patrimoni i les carreteres de la comarca 
(tram. 250-01159/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 75879).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Instar el Consell Comarcal del Priorat a redactar, si 
escau, un projecte integral de la senyalització de la co-
marca que permeti dotar de visibilitat el patrimoni co-
marcal, tenint en compte la normativa de senyalització 
vigent.

b) Coordinar-se amb les diverses administracions, en el 
marc dels grups de treball i les meses existents, per tal 
de millorar la senyalització de les carreteres del Priorat.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Resolució 850/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el model mixt de conservació i 
explotació de carreteres
Tram. 250-01211/10 i 250-01258/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre els parcs de conservació 
de carreteres (tram. 250-01211/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 82614), 
i el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
privatització dels parcs de carreteres dependents de la 
Generalitat (tram. 250-01258/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 88946).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar reforçant el model mixt de conservació 
i explotació de carreteres que actualment està funcio-
nant i dotar-lo de personal i maquinària segons l’acord 
firmat en el Protocol de reordenació dels parcs.

b) Negociar prèviament amb el Comitè Intercentres 
qualsevol mesura que pugui representar una variació 
en les condicions laborals del personal o en la relació de 
llocs de treball.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Resolució 851/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de la plantilla de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
i la consideració d’aquest servei com a es-
sencial
Tram. 250-01233/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment de 
la plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya i la consideració d’aquest servei com a essencial 
(tram. 250-01233/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 82591).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Considerar el servei de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya (FGC) un «servei essencial», tal com 
reconeix la disposició addicional segona de la Llei 
4/2006, ferroviària, i, en conseqüència, considerar el 
personal d’aquesta empresa un col·lectiu de «servei es-
sencial», segons l’Acord de Govern del 28 de febrer de 
2012 a tots els efectes de dotació de plantilla.

b) Assegurar en el marc de l’empresa FGC el mante-
niment de la plantilla necessària i suficient per a ofe-
rir un servei ferroviari d’interès general i essencial per 
a la comunitat, amb la formació específica correspo-
nent, per tal d’evitar l’externalització de cadascun dels 
serveis essencials que han permès oferir els índexs 
d’excel·lència actuals.

c) Negociar i acordar prèviament amb el comitè d’em-
presa qualsevol mesura que pugui representar una va-
riació en les condicions laborals o en la relació de llocs 
de treball.

d) Acordar un contracte programa per als anys 2015-
2017 amb una dotació econòmica suficient, compatible 
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amb l’escenari pressupostari de la Generalitat de Ca-
talunya, que garanteixi el manteniment dels llocs de 
treball i la continuïtat del servei prestat per FGC amb 
els actuals nivells de qualitat, en el marc de la seva au-
tonomia de gestió.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Resolució 852/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre una nova utilització dels terrenys 
de l’antic campament militar de Los Casti-
llejos
Tram. 250-01221/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el consens entre els 
ajuntaments d’Arbolí, Alforja, Vilaplana i la Febró 
(Baix Camp) per a elaborar el Pla d’ordenació forestal 
amb relació als terrenys del campament militar de Los 
Castillejos (tram. 250-01221/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació als terrenys 
de l’antic campament militar de Los Castillejos, insta 
el Govern a: 

a) Reclamar al Ministeri de Defensa les tasques pen-
dents de neteja de les runes, neteja i descontaminació 
del sòl per les restes d’armament, en el cas que quedi 
alguna zona pendent d’arranjament.

b) Iniciar els treballs tècnics necessaris per a incloure 
els terrenys de més valor ecològic en el futur Parc Na-
tural de les Muntanyes de Prades.

c) Explorar diferents possibilitats per a utilitzar les 
instal·lacions existents –refugi de muntanya, alberg, 
escola de la natura, centre de colònies, entre altres–, 
d’iniciativa pública o privada, que garanteixi un ús 
sostenible i pugui actuar com un element més de des-
envolupament econòmic a la zona.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Resolució 853/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el traçat de l’autovia A-7 entre 
l’Hospitalet de l’Infant i la Jana i la gratuïtat 
d’alguns peatges de l’autopista AP-7
Tram. 250-01231/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el traçat de l’au-
tovia A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la Jana i la 
gratuïtat d’alguns peatges de l’autopista AP-7 (tram. 
250-01231/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari 
Socialista, i Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Instar la ministra de Foment a respectar l’acord a 
què van arribar l’abril del 2005 tots els partits polítics 
de les Terres de l’Ebre, els ajuntaments i la Delegació 
del Govern a les Terres de l’Ebre sobre una proposta 
consensuada de traçat de l’autovia A-7, que fou trame-
sa al Ministeri de Foment.

b) Instar el Ministeri de Foment a redactar el projecte 
de l’autovia A-7, entre Castelló i l’Hospitalet de l’In-
fant, subtram entre la Jana i el Perelló i subtram entre 
el Perelló i l’Hospitalet de l’Infant, respectant el traçat 
acordat pels municipis de les Terres de l’Ebre, i a exe-
cutar d’una manera immediata aquestes obres.

c) Demanar al Govern de l’Estat la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 per als vehicles que entrin i surtin pels pe-
atges de Vinaròs-Ulldecona-Alcanar i de L’Hospitalet 
de l’Infant - Móra d’Ebre, mentre no s’iniciïn les obres 
i es posi en funcionament l’autovia A-7.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 854/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modificació del sistema tarifari 
integrat de Transports Metropolitans de Bar-
celona i la reconsideració del mapa de zo-
nes pel que fa a Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-01235/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la modificació del 
sistema tarifari integrat de Transports Metropolitans 
de Barcelona i la reconsideració del mapa de zones pel 
que fa a Sant Vicenç dels Horts (tram. 250-01235/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) la reconsideració del mapa de zones del sis-
tema tarifari integrat de Transports Metropolitans de 
Barcelona quan s’implanti el nou sistema de validació 
i venda basat en la T-Mobilitat, que en tot cas tindrà 
lloc abans de finalitzar aquesta desena legislatura, per 
a garantir que el municipi de Sant Vicenç dels Horts 
no estigui inclòs en una corona superior a la d’altres 
municipis que estan situats a més distància geogràfica 
de Barcelona.

b) Demanar a l’ATM la realització d’un estudi sobre 
l’establiment d’un sistema de quilometratge que pugui 
substituir, a mitjà termini, l’actual sistema tarifari in-
tegrat en el marc del projecte T-Mobilitat.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Resolució 855/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els projectes de millora de la car-
retera N-141 entre Anglès i Salt i la protecció 
de les valls del Ter i del Brugent
Tram. 250-01238/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text 

de la Proposta de resolució sobre els projectes de mi-
llora de la carretera N-141 entre Anglès i Salt i la pro-
tecció de les valls del Ter i del Brugent (tram. 250-
01238/10), presentada pel Grup Mixt, el diputat Marc 
Sanglas i Alcantarilla, juntament amb un altre dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82603).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Analitzar, en el marc de les al·legacions presentades 
al projecte «Millora general. Condicionament. Cor-
redor Brugent-Ter. Carretera N-141e, PK 105+730 al 
112+500. Tram: Bescanó-Salt», diversos traçats alter-
natius a les propostes presentades a l’actual projecte 
en tramitació, com podria ser fer la variant entre el riu 
Ter i el nucli urbà, diverses opcions per al sud de Bes-
canó i una alternativa zero, i incloure-les en un projec-
te de millora de la carretera N-141e.

b) Executar les millores ja previstes i aprovades en el 
traçat entre Anglès i Vilanna i estudiar altres accions 
d’urgència al llarg del traçat.

c) Elaborar una diagnosi de mobilitat de les valls del 
Ter i el Brugent, en el marc del Pla de transports de vi-
atgers de Catalunya per al període 2014-2020, orienta-
da a la recerca d’alternatives de transport col·lectiu que 
permetin rebaixar el nombre de vehicles que hi circu-
len, en particular a les hores de màxim trànsit.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Resolució 856/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació de l’estació de tren de 
Vic i de totes les de la línia R3 amb les infra-
estructures adequades
Tram. 250-01257/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la dotació de les esta-
cions de tren de la línia R3 a Osona i el Ripollès amb 
les infraestructures adequades (tram. 250-01257/10), 
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presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adoptar, com a titular del servei de rodalies ferro-
viàries a Catalunya, les mesures necessàries i fer les 
gestions necessàries amb Adif i Renfe per tal que l’es-
tació de Vic i les altres estacions de tota la línia R3, 
estiguin dotades de les infraestructures adequades i 
duguin a terme les millores necessàries a l’estació de 
Vic de manera imminent.

b) Vetllar per tal que les obres es facin amb la màxima 
celeritat possible per a evitar més problemes als usua-
ris i l’augment del desprestigi d’un servei tan necessari 
per a les comarques d’Osona i el Ripollès.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Resolució 857/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de millorament de la 
carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-01277/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la carretera C-58 al pas per Vacarisses (tram. 
250-01277/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 88952).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Haver redactat, abans de finalitzar l’any 2014, els 
projectes de «Millora de les característiques superfi-
cials del ferm i reestudi de la secció transversal de la 
carretera C-58, de Viladecavalls a Vacarisses i de 
Vacarisses a Castellbell i el Vilar», que incloguin la 
separació dels sentits en els trams que sigui viable.

b) Licitar el projecte de construcció, durant el primer 
semestre del 2015 i iniciar les obres per a finalitzar el 
projecte dins l’any 2015.

c) Revisar el protocol sobre la instal·lació de cons quan 
les condicions meteorològiques són adverses per si cal 
introduir-hi millores de funcionament.

d) Fer mesuraments acústics en el tram urbà de la car-
retera C-58 al pas per Vacarisses durant l’any 2015 
i, en el cas que aquests superessin els nivells previs-
tos, procedir a la instal·lació de pantalles de protecció 
acústica.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Resolució 858/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment de l’accessibilitat a l’es-
tació ferroviària del Vendrell per a les perso-
nes amb limitacions físiques o sensorials
Tram. 250-01255/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’accessibilitat a l’estació ferroviària del Vendrell per 
a les persones amb limitacions físiques o sensorials 
(tram. 250-01255/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adoptar les mesures necessàries amb els operadors 
ferroviaris per tal de garantir l’accessibilitat a tots els 
serveis de l’estació de tren del Vendrell a les persones 
amb dificultats per a la mobilitat o qualsevol altra li-
mitació física o sensorial.

b) Fer una adaptació progressiva dels trens de passat-
gers que tinguin parada a l’estació del Vendrell, per-
què siguin accessibles a totes les persones amb dificul-
tats per a la mobilitat o qualsevol altra limitació física 
o sensorial.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 859/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació i la millora del servei 
de la línia d’autobús entre Mollet del Vallès, 
Santa Perpètua de Mogoda i la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a donar servei 
als estudiants de Polinyà
Tram. 250-01260/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 28, 19.11.2014, DSPC-C 532

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la posada en mar-
xa de la línia d’autobús entre Polinyà, Santa Perpètua 
de Mogoda i la Universitat Autònoma de Barcelona 
(tram. 250-01260/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 86331), pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 88942) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
88951).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, 
en el termini de tres mesos, l’ampliació i la millora del 
servei –freqüència i traçat– de la línia d’autobús entre 
Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a donar 
servei als estudiants de Polinyà, i a posar-la en fun-
cionament al més aviat possible, en el marc del des-
envolupament del Pla director de mobilitat de la regió 
metropolitana de Barcelona i de la implantació d’una 
estació modal de transport a la UAB.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Resolució 862/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la plantilla de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra i les actuaci-
ons policials en l’àmbit rural i agrari
Tram. 250-00929/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 22, 20.11.2014, DSPC-C 538

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el garantiment de la ràtio de 4,5 

agents de policia per cada 1.000 habitants (tram. 250-
00929/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 59442) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
59470).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que la ràtio policial no caigui per sota dels 
4,5 agents de policia per cada 1.000 habitants.

b) Dur a terme les accions pertinents, incloent-hi, si 
escau, la negociació amb el Govern de l’Estat per mitjà 
de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, per a com-
pletar al més aviat possible la plantilla de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra, incorporant-hi al-
menys 1.000 agents, tenint en compte les previsions de 
desplegament i les noves necessitats detectades en els 
diferents territoris de Catalunya.

c) Garantir que el nombre d’efectius dels Mossos d’Es-
quadra destinats a les regions i les àrees bàsiques poli-
cials de caràcter més rural i agrari sigui suficient per a 
prevenir i reduir els robatoris a les explotacions agràri-
es, sense desatendre la resta de destinacions.

d) Potenciar les actuacions policials de prevenció de 
delicte i de vigilància en l’àmbit rural i agrari i adap-
tar els criteris en l’obtenció de proves i diligències dels 
atestats policials a les particularitats de la comissió de-
lictiva en aquest entorn, especialment pel que fa als 
delictes de furt i tall dels subministraments de reg.

e) Establir un protocol de detecció del dany causat, en 
les faltes i els delictes en l’àmbit rural, que incorpori 
criteris de lucre cessant pel que fa a la protecció de les 
collites, de tal manera que aquests criteris puguin con-
tribuir a la determinació jurídica dels fets.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 863/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la cobertura de la xarxa de radi-
ocomunicacions d’emergències i seguretat 
de Catalunya (xarxa Rescat)
Tram. 250-00932/10 i 250-00957/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 22, 20.11.2014, DSPC-C 538

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el garantiment de la cobertura 
de la xarxa Rescat a les línies de metro (tram. 250-
00932/10), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió (reg. 59457), i el text de la 
Proposta de resolució sobre la cobertura de la Xarxa 
de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de 
Catalunya (Rescat) (tram. 250-00957/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 61688).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Finalitzar, dins l’any 2014, la diagnosi sobre la co-
bertura actual de la xarxa de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya (xarxa Rescat) 
i la redacció del projecte d’implantació d’aquesta xar-
xa a les línies de metro i de ferrocarril suburbà de Ca-
talunya, i procedir a implantar-la d’acord amb la dis-
ponibilitat pressupostària, però, en tot cas, abans que 
fineixi l’any 2015.

b) Un cop finalitzada la diagnosi de la cobertura ac-
tual, si s’han detectat deficiències de cobertura a l’en-
torn de les comissaries dels Mossos d’Esquadra, dur a 
terme, dins les operacions de manteniment que ja es 
desenvolupen, les correccions necessàries per a garan-
tir-hi la cobertura de la xarxa Rescat.

c) Comprometre’s, dins les actuacions de manteniment 
que ja es desenvolupen, a la reparació o la substitució 
immediata de les emissores i els terminals de la xarxa 
Rescat que no funcionin adequadament.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 864/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el localitzador de comissaries del 
web del Departament d’Interior
Tram. 250-01248/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 22, 20.11.2014, DSPC-C 538

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la reobertura de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de la Barceloneta, a Barcelona (tram. 250-
01248/10), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar el 
localitzador de comissaries del web del Departament 
d’Interior per tal de suprimir-ne els equipaments poli-
cials que no estiguin en servei.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 865/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el record i reconeixement dels 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra 
morts
Tram. 250-01273/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 22, 20.11.2014, DSPC-C 538

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el record i reconeixement dels agents 
dels Mossos d’Esquadra morts en acte de servei (tram. 
250-01273/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
88958).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’In-
terior a celebrar anualment un acte solemne de record 
i reconeixement dels membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra que han mort, per llur important i impres-
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cindible servei als ciutadans, i a establir un espai de 
record permanent.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 866/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el control de tacògrafs digitals
Tram. 250-01274/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 22, 20.11.2014, DSPC-C 538

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el control de tacògrafs digitals (tram. 
250-01274/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
88957) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 88995).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Actualitzar, millorar i facilitar el correcte desen-
volupament de l’activitat de les unitats de trànsit dels 
Mossos d’Esquadra en els controls de carretera del ta-
cògraf digital.

b) Dotar, d’una manera immediata, les unitats de tràn-
sit dels Mossos d’Esquadra de tots els mitjans mate-
rials necessaris per a poder dur a terme el control 
de carretera del tacògraf digital amb totes les garan-
ties.

c) No permetre la utilització de qualsevol sistema in-
formàtic o programari si no ha estat facilitat per l’Ad-
ministració.

d) Elaborar un informe jurídic per a avaluar si els con-
trols dels tacògrafs digitals duts a terme per agents 
dels Mossos d’Esquadra amb llurs propis ordinadors 
particulars, llur lector de targetes amb xip, un suport 
informàtic no oficial o un programa de lectura de tar-
getes no homologat poden vulnerar la Llei orgànica 
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, o si els procediments sancionadors 
incoats o les sancions imposades poden restar sense 
efecte perquè no compleixen les degudes garanties del 
procediment administratiu sancionador, i determinar

les accions que s’han de dur a terme en funció de les 
conclusions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 867/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Cos de Bombers de la Gene-
ralitat i sobre la dotació del Parc de Bombers 
de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal
Tram. 250-00966/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 22, 20.11.2014, DSPC-C 538

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la dotació del Parc de Bombers de 
Rubí - Sant Cugat del Vallès (tram. 250-00966/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61692), i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 61719).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incrementar la dotació de personal que dóna servei 
al Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - 
Castellbisbal, per a garantir que hi haurà sempre un 
mínim de cinc bombers per guàrdia.

b) Continuar negociant amb els representants de Bom-
bers de la Generalitat, en l’àmbit de les relacions labo-
rals, per tal d’arribar a un conveni que permeti garan-
tir la sostenibilitat i el funcionament normal del servei, 
a més dels recursos de personal suficients a tots els 
parcs de bombers.

c) Dotar el Cos de Bombers de la Generalitat dels re-
cursos materials i formatius necessaris per a garan-
tir que podran mantenir el servei de qualitat que han 
prestat fins ara, i és necessari dotar el Parc de Bom-
bers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal 
d’un camió escala.

d) Millorar la comunicació entre els parcs de bombers, 
permetent una comunicació directa entre aquests.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 868/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la revisió del conveni signat entre 
l’Autoritat Portuària de Barcelona i la Guàr-
dia Civil i sobre les competències de la poli-
cia portuària
Tram. 250-01220/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 22, 20.11.2014, DSPC-C 538

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la revisió i l’anul·lació del conveni sig-
nat entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i la Guàr-
dia Civil i sobre la protecció de les competències de la 
policia portuària (tram. 250-01220/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 82595).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Comunicar a l’Autoritat Portuària de Barcelona la 
conveniència de revisar el conveni signat amb la Guàr-
dia Civil.

b) Estudiar les mesures que permetin definir i defen-
sar les competències de la Policia Portuària i la seva 
coordinació amb la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, en el marc del model català de seguretat.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 869/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment del servei mèdic i 
d’infermeria dels centres educatius Can Llu-
pià, L’Alzina i El Segre
Tram. 250-01270/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 28, 20.11.2014, DSPC-C 541

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 20 de novembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei mèdic dels centres educatius i d’internament de 
Can Llupià i L’Alzina (tram. 250-01270/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-

tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 86820), pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 88956) i pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana e Catalunya (88996).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
la presència diària de tres membres de personal mè-
dic i tres membres de personal d’infermeria a jorna-
da completa als centres educatius i d’internament tera-
pèutic Can Llupià, L’Alzina i El Segre.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

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

Resolució 886/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00025/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 45, 27.11.2014, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de no-
vembre de 2014, atesa la defunció de Joaquim Soria-
no i Soler, representant del Parlament al Consell So-
cial de la Universitat Pompeu Fabra, i atès que s’ha 
de nomenar un representant per al període de mandat 
restant, d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Miquel Rubirola 
i Torrent membre del Consell Social de la Universitat 
Pompeu Fabra.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

El secretari segon La presidenta
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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1.15. MOCIONS

Moció 159/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’atenció primària de salut
Tram. 302-00221/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 45, 27.11.2014, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de no-
vembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’atenció primària de salut 
(tram. 302-00221/10), presentada per la diputada Nú-
ria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 93240), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 94414), pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya (reg. 94458), pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 94463) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
94684).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
reforçar l’atenció primària i comunitària com a ele-
ment nuclear del sistema sanitari i més proper al ciuta-
dà, per a donar resposta a gran part de les necessitats 
en salut de la població, dotant-la de més capacitat reso-
lutiva –serveis d’atenció especialitzada i proves diag-
nòstiques–, i com a gestora de fluxos i facilitadora de 
la continuïtat assistencial amb altres serveis sanitaris 
i socials.

2. El Parlament de Catalunya, en el marc del desple-
gament del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 i en 
la línia del que establia el Pla d’innovació de l’atenció 
primària i salut comunitària del 2007 i de l’aplicació 
comunitària de tots els plans directors, insta el Go-
vern a: 

a) Concretar la cartera de salut pública, liderada des 
de l’atenció primària, en els centres de salut mateixos 
i en la comunitat –centres educatius, de lleure, socials 
i cívics, entre altres.

b) Atorgar al metge de família els instruments diag-
nòstics necessaris dels processos del seu àmbit assis-
tencial i el seguiment dels processos de trànsit entre 
nivells assistencials, de manera que es garanteixi que 
no se superin els temps d’espera màxims.

c) Definir el paper de la infermeria en l’atenció primària, 
de manera que li permeti exercir el lideratge dels projec-
tes comunitaris, prestar l’atenció dels programes de salut 
adreçats a infants i adults i fer el seguiment dels malalts 
crònics, i començar també la prova pilot de prescripció 
infermera de determinats grups de medicaments que 
caldrà determinar amb relació a la seva tasca.

d) Atorgar a l’atenció primària la responsabilitat del 
seguiment i control dels pacients crònics. Els in-
fermers d’atenció primària lideraran el seguiment 
d’aquests pacients crònics també en el cas d’ingrés des 
dels centres de salut als centres sociosanitaris i de sa-
lut mental, especialment de pacients fràgils i amb ma-
lalties cròniques reaguditzades, amb la garantia que el 
programa d’atenció al pacient crònic no comporti pèr-
dua de personal d’atenció primària.

e) Generalitzar a tot el territori de Catalunya el model 
de coordinació i suport en tota l’atenció primària a les 
patologies mental, osteoarticular i oftalmològica, en 
un termini màxim de dos anys.

f) Generalitzar progressivament a tot el territori de Ca-
talunya els models de suport específic i expert en l’aten-
ció primària de salut, en els aspectes relacionats amb 
l’atenció de l’estat nutricional dels pacients i l’atenció 
fisioterapèutica, i definir-ne un model d’atenció.

g) Presentar-li, en el termini de tres mesos, una pro-
posta que estableixi quines són les especialitats tribu-
tàries de participar en el model de suport a fi de re-
soldre amb els professionals de l’atenció primària la 
major part dels problemes de salut. Aquesta proposta 
ha d’incorporar-ne una altra de desplegament d’espe-
cialistes itinerants que es basi en les necessitats de la 
població d’acord amb la piràmide d’edat de les àrees 
bàsiques de salut.

h) Establir un sistema de col·laboració i integració en-
tre els professionals de l’atenció primària i els especi-
alistes de l’hospital de referència, de manera que per-
meti i faciliti l’intercanvi d’experiències i la valoració 
conjunta de casos i que, d’una manera periòdica, regu-
lar i programada, els professionals de l’atenció primà-
ria puguin participar en les sessions clíniques i en les 
activitats formatives i de recerca de l’hospital de refe-
rència respectiu.

i) Generalitzar progressivament, en el marc de la im-
plantació de les tecnologies de la informació i la co-
municació en l’atenció primària, en tot el territori de 
Catalunya, la teledermatologia i la teleoftalmologia, 
i desenvolupar en els propers dos anys la generalitza-
ció de les consultes telemàtiques en els àmbits d’aten-
ció en què això sigui possible. Aquest tipus de con-
sulta ha d’incrementar la resolució dels problemes de 
salut en temps i qualitat i no ha de substituir l’atenció 
especialitzada presencial en els casos en què es re-
quereixi.
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j) Generalitzar i ampliar, per tal d’atendre tota la de-
manda, el Programa pacient expert Catalunya.

k) Adoptar les mesures necessàries per tal que: 

1r. En casos aguts, els ciutadans siguin atesos per 
l’equip de salut o els professionals de referència cor-
responents el mateix dia que sol·licitin l’atenció, sense 
cap excepció per motiu de la condició administrativa 
de la persona que la sol·licita.

2n. S’estableixi en l’atenció primària un termini de re-
ferència de quaranta-vuit hores d’espera en visites pro-
gramades per a ésser atès pel metge de família, per 
l’infermer i pel pediatre de referència.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar desplegant el nou model de farmàcia co-
munitària, des del punt de vista de la cartera de serveis 
preventius assistencials i del nou model de pagament i 
de gestió del medicament i altres productes.

b) Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al pú-
blic, serveis d’urgència i vacances de les oficines de 
farmàcia per tal de garantir l’atenció farmacèutica, 
ampliant-ne al màxim la cobertura horària d’acord 
amb els municipis afectats per reduccions horàries de 
centres d’atenció primària, i revisar també els horaris 
d’atenció primària i l’avaluació dels serveis d’urgència 
nocturns de les àrees bàsiques de salut.

c) Assignar en el Projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat per al 2015, a cada àrea bàsica de sa-
lut, d’acord amb el sistema capitatiu, una dotació eco-
nòmica suficient que permeti garantir, amb qualitat i 
equitat, el catàleg de prestacions de l’atenció primària 
i comunitària. S’hi han d’establir d’una manera pro-
gressiva les partides finalistes necessàries de les pro-
ves complementàries i les visites a especialistes per a 
garantir els temps màxims que estableixi el nou decret 
de modificació del Decret 354/2002, i s’hi han d’ad-
dicionar també els recursos econòmics i concretar els 
circuits de derivació que permetin l’ingrés directe de 
pacients crònics subaguts als centres sociosanitaris.

d) Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció 
primària sobre el total del pressupost en salut fins a 
arribar al nivell del 2010 en un màxim de tres anys.

e) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un pla 
d’inversions 2015-2022 de centres d’atenció primària 
que prioritzi les inversions compromeses en anteriors 
plans d’inversions per tal de garantir que aquestes es 
mantinguin i garantir també la millora de les infraes-
tructures, la renovació tecnològica i la incorporació de 
noves tecnologies.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació als concur-
sos convocats per a la contractació de la gestió dels 
serveis sanitaris d’atenció primària en l’àmbit de les 
àrees bàsiques de salut de l’Escala, l’Alt Camp Oest, 
Barcelona 3A i Vic 2 Sud – en el cas concret de les 
àrees bàsiques de salut de l’Escala i de l’Alt Camp Oest 

s’hi ha presentat més d’un licitador–, insta el Govern a 
anul·lar la resolució d’aprovació del quadre de caracte-
rístiques dels concursos per tal que se’n modifiquin els 
continguts d’acord amb la Moció 3/X del Parlament 
de Catalunya, sobre les polítiques de salut, i, especial-
ment, pel que fa referència a: 

a) Els plecs de condicions, per tal que la solvència tèc-
nica s’adeqüi a l’objecte del contracte, és a dir, a la ges-
tió de serveis d’atenció primària.

b) Els criteris de valoració subjectius, d’acord amb el 
contingut de l’informe relatiu a la Moció 3/X del Grup 
de Treball sobre Contractació Pública, respecte als 
criteris de valoració de l’autonomia de gestió, organit-
zatius i corporatius amb un ús de la fórmula «fins a 
un màxim d’X punts» per a assignar puntuació a cada 
criteri i subcriteri.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir, en qualsevol cas, pel que fa referència al punt 4: 

a) Els serveis essencials que es presten als usuaris de 
la xarxa pública, de manera que no hi hagi pèrdua 
d’equitat en l’accés ni disminució en la qualitat dels 
serveis, com ara els d’urgències, l’assistència domici-
liària i els serveis d’especialitats, i de manera que la 
medicació dels pacients no es redueixi seguint criteris 
d’estalvi econòmic.

b) La mateixa qualitat assistencial i el mateix nombre 
de professionals.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a evitar 
la convocatòria de concursos públics per a la gestió de 
les àrees bàsiques de salut que actualment estan en rè-
gim de concessió quan fineixin aquestes concessions, 
aplicant i desplegant les mesures previstes en l’infor-
me relatiu a la Moció 3/X del Parlament de Catalunya 
del Grup de Treball sobre Contractació Pública.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar un informe sobre el nombre d’àrees bàsiques de sa-
lut que estan sotmeses a processos de concurs, en què 
se n’indiqui la data de venciment i s’estudiïn les dife-
rents alternatives per a evitar que el servei d’atenció 
primària surti a concurs, tenint present i respectant la 
disposició addicional desena de la Llei 15/1990, del 9 
de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, per mit-
jà de: 

a) L’aplicació del concepte que apareix en la Llei de 
contractes del sector públic «mitjà propi», «assimilat» 
o entitats de base municipalista per a centres de titula-
ritat pública, impulsant els canvis necessaris.

b) El desplegament del Decret 196/2010, del 14 de de-
sembre, del sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya (Siscat), per tal de consolidar la 
xarxa d’atenció primària i comunitària.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
pulsar els canvis legislatius i normatius necessaris, 
tant en l’àmbit de Catalunya com de l’Estat espanyol, 
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per a evitar la convocatòria de concursos públics per 
a la gestió de les àrees bàsiques de salut. Prèviament, 
s’ha d’iniciar un treball amb els agents del sector i els 
grups parlamentaris per a assolir el màxim consens, 
consens que s’ha de veure reflectit també al Parlament 
de Catalunya.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar, dins l’any 2015, a la Comissió de Salut d’aquest 
Parlament l’estudi sobre les possibilitats reals que les 
empreses públiques i els consorcis públics puguin ges-
tionar equips d’atenció primària mitjançant l’establi-
ment d’aliances.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

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

Moció 160/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 302-00224/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 45, 27.11.2014, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de no-
vembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat (tram. 302-00224/10), presentada pel dipu-
tat Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 93261), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 94430), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 94462) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 94687).

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

Moció

El Parlament de Catalunya, amb relació a l’adjudica-
ció de la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat, 
insta el Govern a: 

a) Preveure els escenaris que es poden produir com a 
conseqüència del procés judicial que s’està desenvolu-
pant actualment, i garantir en tot moment que no que-
daran afectats ni els serveis als ciutadans ni les garan-
ties laborals dels treballadors.

b) Establir, si escau, en funció dels escenaris que es 
produeixin d’acord amb la lletra a, un fons de contin-

gència per a afrontar les eventuals conseqüències eco-
nòmiques de les resolucions judicials.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

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

Moció 161/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la informació relativa als efectes del 
procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat
Tram. 302-00226/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 45, 27.11.2014, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de no-
vembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües 
Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió d’aques-
ta decisió en les finances públiques de la Generalitat 
(tram. 302-00226/10), presentada pel diputat José Ma-
nuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 93262), pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 94431) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 94686).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a infor-
mar-lo en seu parlamentària, per mitjà del conseller 
d’Economia i Coneixement i el conseller de Territori i 
Sostenibilitat conjuntament, sobre els efectes jurídics, 
sobre l’impacte econòmic i sobre la possible indemnit-
zació que la Generalitat de Catalunya hauria de pagar 
a les empreses implicades en el procés l’adjudicació de 
la gestió d’Aigües Ter Llobregat.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català
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Moció 162/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la pobresa i la desigualtat
Tram. 302-00222/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 45, 27.11.2014, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de no-
vembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa i la desigualtat (tram. 
302-00222/10), presentada per la diputada Dolors Ca-
mats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94428), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
94681), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94682) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 94689).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
abans del gener del 2015, un pla de rescat social que 
inclogui els eixos següents: 

1. Transparència, seguiment de la gestió de polítiques 
socials i mesura de la desigualtat

1r. Crear, en el termini d’un mes, la comissió de se-
guiment del compliment dels acords adoptats en el de-
bat general sobre l’increment de la pobresa i les desi-
gualtats, la qual haurà de tenir una representació de 
les entitats socials i professionals del sector, tal com 
estableix la Moció 151/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques socials.

2n. Donar publicitat, per mitjà del portal web <http://
transparencia.gencat.cat/>, a les dades que permetin 
analitzar l’evolució de les situacions de pobresa i ex-
clusió; totes aquestes, amb desagregació municipal, 
xifres absolutes i relatives i especificant les peticions, 
les denegacions i el motiu d’aquestes (beques de men-
jador i renda mínima d’inserció). I, igualment, les da-
des sobre desnonaments i talls del subministrament 
energètic i d’aigua.

3r. Analitzar, en el marc del nou contracte programa 
del Departament de Benestar Social i Família amb 
els ens locals i juntament amb les associacions d’ens 
locals, l’adequació de les ràtios dels equips d’atenció 
social, d’acord amb els nous indicadors de risc de po-
bresa, per a adaptar els equips d’atenció social pri-
mària a les necessitats detectades i que ens permetin 
resoldre les sol·licituds d’ajuts socials en el termini de 
dos mesos.

2. Mínim vital garantit

El Parlament de Catalunya es compromet a garantir el 
caràcter urgent, i sense retards, en la tramitació de la 
iniciativa legislativa popular de la renda garantida de 
ciutadania.

3. Pressupost i fiscalitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li un pla per a combatre el frau fiscal; incrementar, 
d’acord amb les necessitats que plantegi el desenvolu-
pament de les tasques que se li encomanin, els recur-
sos humans i tècnics de l’Agència Tributària de Cata-
lunya, per tal de perseguir el frau fiscal i l’economia 
submergida, i coordinar les actuacions amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària. L’objectiu serà as-
solir els mateixos paràmetres que els dels països més 
avançats de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

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

Moció 163/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’educació en el lleure
Tram. 302-00225/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 45, 27.11.2014, DSPC-P 87

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de no-
vembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’educació en el lleure (tram. 
302-00225/10), presentada per la diputada Marta Vi-
lalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 94429), pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 94461), pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 94472) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 94685).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació al reconei-
xement del sector de l’educació en el lleure: 

a) Reconeix el valor educatiu del lleure i la importàn-
cia estratègica d’aquest àmbit per al foment de la in-
clusió i la cohesió socials i per al desenvolupament de 
les persones.

b) Reconeix la trajectòria de les entitats d’educació en 
el lleure, i especialment de l’associacionisme educatiu 
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–caus, esplais i casals de joves de base associativa i 
voluntària–, i la tasca educativa d’aquestes entitats per 
al desenvolupament personal i col·lectiu dels infants i 
joves.

c) Insta el Govern a dur a terme accions que ajudin a 
consolidar i ampliar la valoració de la importància de 
l’educació en el lleure; que fomentin l’associacionis-
me educatiu; que sensibilitzin, en els àmbits on no és 
prou coneguda, sobre la seva contribució al desenvo-
lupament personal i social dels infants i adolescents i 
a la construcció democràtica i la transformació social, 
i que en destaquin el paper cabdal en la tasca d’educar 
per a la participació i en la participació, des de la ma-
teixa pràctica participativa, democràtica, voluntària i 
de foment de l’associacionisme i la implicació social.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a les políti-
ques d’impuls de l’associacionisme educatiu i l’educa-
ció en el lleure, insta el Govern a: 

a) Millorar i aprofundir les estructures de coordinació 
entre els diferents agents de l’associacionisme educa-
tiu, especialment pel que fa a les estructures de coor-
dinació entre l’educació formal i el lleure educatiu per 
a abordar l’educació d’una manera integral i conjunta.

b) Promoure la participació dels agents de l’associaci-
onisme educatiu, i en general de les entitats d’educació 
en el lleure, en les estructures de coordinació en l’àm-
bit educatiu en general, com són els consells escolars 
municipals, els plans educatius d’entorn o, si n’hi ha, 
les taules territorials de coordinació.

c) Continuar implicant els agents de l’associacionis-
me educatiu, i en conjunt les entitats d’educació en el 
lleure, en la planificació i la implantació de polítiques 
públiques en àmbits estratègics com ara el foment de 
la participació o les polítiques socials i d’inclusió d’in-
fants i joves.

d) Continuar potenciant i impulsant campanyes de vi-
sualització en diferents àmbits i accions de reconeixe-
ment i visibilitat de la tasca associativa, i impulsar el 
coneixement i la informació sobre les associacions i 
entitats existents a cada territori, amb èmfasi especial 
en la difusió entre els nouvinguts i entre les persones 
amb risc d’exclusió social.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació al finan-
çament de les entitats d’educació en el lleure, insta el 
Govern a garantir i mantenir el suport econòmic de-
rivat dels convenis subscrits per la Generalitat amb 
les entitats relacionades amb l’associacionisme educa-
tiu –caus, esplais i casals de joves– i, en general, amb 
l’educació en el lleure, i millorar aquest finançament 
per mitjà de les mesures següents: 

a) Continuar garantint el finançament estable a curt 
i mitjà termini perquè aquestes entitats puguin dur a 
terme els projectes educatius respectius, reconeixent 
la necessitat d’enfortir les entitats de segon grau i re-

cuperant tan aviat com sigui possible els convenis plu-
riennals.

b) Desplegar la nova instrucció interna de la Genera-
litat aprovada en virtut de la Moció 128/X, sobre les 
mesures per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les 
entitats socials, a l’efecte d’agilitar tràmits, adaptar 
calendaris i racionalitzar les justificacions també en 
l’àmbit de l’associacionisme educatiu.

4. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’ús dels es-
pais i equipaments públics i l’accés als locals en l’àm-
bit de l’educació en el lleure, insta el Govern a obrir un 
procés de diàleg amb les entitats d’educació en el lleu-
re i amb els ens locals, especialment els ajuntaments, 
per a garantir a aquestes entitats un espai propi on dur 
a terme amb facilitat i en condicions adequades llurs 
activitats i per a aprofundir l’ús dels equipaments pú-
blics i la utilització dels espais públics, per mitjà de les 
estratègies següents: 

a) Promoure l’accés i l’obertura dels equipaments pú-
blics i de les instal·lacions de titularitat municipal a les 
entitats d’educació en el lleure i a l’associacionisme 
educatiu.

b) Promoure la cessió de locals d’equipaments muni-
cipals a l’associacionisme educatiu, i la signatura de 
convenis que en garanteixin l’estabilitat, i facilitar la 
utilització dels espais públics per a totes les activitats 
de l’associacionisme educatiu.

c) Sensibilitzar les direccions i els consells escolars 
dels centres públics, partint de les experiències posi-
tives que hi ha a Catalunya, per a l’autorització de l’ús 
de les instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació a la forma-
ció per a l’educació en el lleure, i davant l’entrada en 
vigor de la regulació dels certificats de professionali-
tat, insta el Govern a: 

a) Garantir la continuïtat del model de formació dels 
moviments associatius, en tant que aquests gaudeixen 
d’una experiència i una trajectòria que els avala per a 
la formació dels voluntaris com a monitors i directors.

b) Estudiar les vies necessàries i implantar les mesures 
necessàries per tal d’homologar amb els nous certifi-
cats de professionalitat i les qualificacions professio-
nals els cursos de formació impartits en les escoles de 
formació dels moviments associatius, informar pun-
tualment els agents de l’associacionisme educatiu des 
dels diversos departaments implicats sobre les vies i 
mesures més adequades per a aconseguir l’homologa-
ció esmentada, i negociar amb els dits agents aques-
tes vies i mesures, i garantir l’accés a l’exercici de la 
professió de totes les persones titulades per les esco-
les d’educació en el lleure reconegudes per la Direcció 
General de Joventut.

c) Estudiar i valorar un model d’homologació dels cer-
tificats professionals en què una part significativa sigui 
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homologada a partir de l’experiència voluntària i con-
tinuada en l’associacionisme educatiu, complementà-
riament a la formació.

6. El Parlament de Catalunya, amb relació a la garan-
tia del dret d’un accés equitatiu al lleure educatiu, ins-
ta el Govern a: 

a) Fer el seguiment, conjuntament amb les entitats 
d’educació en el lleure i les altres administracions, so-
bre les desigualtats en l’àmbit de l’accés a l’associaci-
onisme educatiu i a tot el lleure educatiu en general.

b) Desplegar i fer efectiu el dret a l’accés al lleure edu-
catiu en igualtat d’oportunitats, d’acord amb les previ-
sions de la Llei d’educació i de la Llei dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència, amb rela-
ció als aspectes següents: 

1r. Promoure la coordinació i la cooperació entre els 
serveis socials bàsics i les entitats d’educació en el 
lleure i de l’associacionisme educatiu per a fomentar 
la igualtat d’accés al lleure educatiu dels infants i els 
adolescents, especialment dels que pateixen més difi-
cultats econòmiques.

2n. Establir altres mesures de foment per a garantir 
que tots els infants i els joves puguin participar en els 
plans i programes socioeducatius i en les activitats de 
l’associacionisme educatiu, i del lleure educatiu en ge-
neral, en condicions d’equitat, sense discriminació per 
raons econòmiques, territorials, socials, culturals o de 
capacitat.

7. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’equili-
bri territorial en l’accés a l’educació en el lleure, insta 
el Govern a combatre les desigualtats territorials en 
el proveïment de l’oferta de lleure educatiu, juntament 
amb ens locals, per mitjà de plans locals de dinamitza-
ció, per via de les accions següents: 

a) Identificar els àmbits territorials amb una participa-
ció d’infants més feble per tal de dur a terme mesures 
de promoció de l’oferta i mesures de millora de l’ac-
cessibilitat.

b) Continuar fomentant, mitjançant els plans de des-
envolupament comunitari, l’enfortiment de la parti-
cipació social, el reforçament del teixit d’entitats i la 
cohesió social, fomentant l’oferta de lleure educatiu i 
d’associacionisme educatiu en barris i municipis amb 
una composició socioeconòmica més vulnerable.

8. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’impuls 
de l’associacionisme educatiu i de la participació juve-
nil i ciutadana: 

a) Reconeix i defensa el model que representa l’asso-
ciacionisme juvenil en general, element clau i impres-
cindible per a la construcció d’una societat amb quali-
tat i salut democràtiques.

b) Insta el Govern a dissenyar conjuntament amb el 
moviment associatiu juvenil estratègies per a abordar 

la promoció de la cultura participativa i d’intervenció 
en els afers públics per part dels joves, el foment dels 
processos de participació juvenil, l’impuls de l’asso-
ciacionisme juvenil, el suport a les entitats d’associ-
acionisme juvenil per mitjà de l’aprofundiment de 
l’educació en la participació i per a la participació, la 
formació de professorat en matèria de participació, el 
foment de la implicació de les famílies en els centres 
escolars i la coordinació dels centres escolars amb les 
entitats d’educació no formal.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre esports
Tram. 300-00238/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 27.11.2014, DSPC-P 87.

Interpel·lació al Govern sobre política indus-
trial
Tram. 300-00239/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
transversals amb relació a la violència con-
tra les dones
Tram. 300-00240/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00241/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de muntanya
Tram. 300-00242/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de 
l’impost sobre dipòsits en entitats de crèdit 
i el seu impacte en l’execució de la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2014
Tram. 300-00243/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 27.11.2014, DSPC-P 87.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fer front a la desocupació juvenil
Tram. 300-00244/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’innovació
Tram. 300-00245/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 27.11.2014, DSPC-P 87.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre el pro-
jecte Castor
Tram. 360-00015/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió 8, tinguda el 24.11.2014, DSPC-C 544.

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a la fa-
bricació, la comercialització i l’ús de pinsos 
medicamentosos i pel qual es deroga la Di-
rectiva 90/167/CEE del Consell
Tram. 295-00173/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les multes im-
posades amb motiu de la campanya «No vull 
pagar»
Tram. 250-01212/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 22, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 538.

Proposta de resolució sobre la rectificació 
del plec de condicions tècniques del servei 
del transport sanitari
Tram. 250-01239/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
les subvencions al portal Vilaweb
Tram. 250-01242/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Proposta de resolució sobre la dotació del 
Cos de Mossos d’Esquadra amb esprais de 
pebre
Tram. 250-01247/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 22, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 538.

Proposta de resolució de reprovació dels 
actes dels trabucaires durant la festa major 
de Cardedeu
Tram. 250-01249/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de suport al món 
pesquer
Tram. 302-00223/10

Retirada

Retirada en la sessió 45 del Ple del Parlament, tinguda 
el 27.11.2014, DSPC-P 87.
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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 pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació
Tram. 200-00017/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 19 de novembre de 2014, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria au-
diovisual i de publicitat institucional per a afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comu-
nicació (tram. 200-00017/10) i les esmenes presenta-
des, d’acord amb l’article 109.1 i concordants del Re-
glament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Albert Batalla i Siscart 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Sergi Sabrià i Benito

Grup Parlamentari Socialista
Núria Parlon Gil

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Marisa Xandri Pujol

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt
David Fernández i Ramos

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 200-00027/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 438)

En el BOPC 438, a la pàg. 3.

On hi diu:

«Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
2 dies hàbils (del 25.11.2014 al 26.11.2014). 
Finiment del termini: 27.11.2014; 09:30 h.» 

Hi ha de dir:

«Pròrroga: 3 dies hàbils (del 25.11.2014 al 27.11.2014).
Finiment del termini: 28.11.2014; 09:30 h.»

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 94416).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.11.2014 a l’1.12.2014).
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2014.

Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 200-00029/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 438)

En el BOPC 438, a la pàg. 3.

On hi diu:

«Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 25.11.2014 al 26.11.2014). 
Finiment del termini: 27.11.2014; 09:30 h.»

 
Hi ha de dir:

«Pròrroga: 3 dies hàbils (del 25.11.2014 al 27.11.2014). 
Finiment del termini: 28.11.2014; 09:30 h.»

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 94417).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.11.2014 a l’1.12.2014).
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2014.
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Projecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries
Tram. 200-00031/10

Text presentat
Reg. 94026 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’aprova l’Avant-
projecte de llei de representativitat de les organitza-
cions professionals agràries, i s’autoritza el conseller 
perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita que es tra-
miti en lectura única.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 18 de novembre de 2014.

Projecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries

Preàmbul

La Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agrà-
ries va significar la supressió de les cambres agràries 
locals que existien a Catalunya, de manera que només 
varen subsistir les quatre cambres provincials, confi-
gurades com a corporacions de dret públic.

Actualment les cambres agràries han esdevingut unes 
institucions obsoletes, ja que amb el temps s’ha anat 
buidant el contingut de les seves originaries funcions 
administratives i de consulta. La seva existència no-
més es justifica per raó de poder mesurar la represen-
tativitat de les organitzacions professionals agràries a 
través de les eleccions a cambres agràries.

Aquesta situació justifica l’extinció de les cambres 
agràries provincials, i la creació d’un model català de 
determinació de la representativitat de les organitzaci-
ons professionals agràries.

D’aquesta manera es dóna compliment a la Resolu-
ció 739/X, d’11 de juliol de 2014 del Parlament de 
Catalunya, que en el seu punt 9 instava al Govern a 
presentar en el següent període de sessions, l’adapta-
ció del model català d’eleccions per a determinar la 
representativitat de les organitzacions professionals 
agràries, establint les premisses en què s’ha de basar 
la adaptació.

La representativitat de les organitzacions professio-
nals agràries és una peça vital dins de l’Administra-
ció agrària relacional, ja que determina el grau de re-
presentativitat en la participació d’aquestes entitats en 
les polítiques agràries que desenvolupa la Generalitat, 
com preveu l’article 21 de la Llei 18/2001, de 31 de de-
sembre, d’orientació agrària.

La Llei es divideix en quatre capítols té un caràcter 
exhaustiu en el sentit d’incloure en un sol text de tal 
manera que no calgui un desenvolupament ulterior de 
la llei.

El capítol preliminar dedicat a l’Objecte de la llei i 
certes definicions que són important per conèixer tant 
que s’entén per organització professional agrària com 
que s’entén per «més representativa».

El capítol primer conté la regulació de les eleccions 
i la mesura de la representativitat, que inclou el cens 
electoral, l’administració electoral, vot per correu, 
campanyes electorals i el règim de recursos.

El capítol segon regula el règim sancionador electo-
ral on s’hi inclouen tant les infraccions i sancions dels 
membres de l’Administració electoral i personal de 
l’Administració pública com particulars.

El capítol tercer conté el règim de les despeses electo-
rals i la comptabilitat electoral.

La Llei conté igualment dos disposicions addicionals 
on es precisa l’extinció de les cambres agràries provin-
cials i la possibilitat de simultanejar les eleccions per 
mesurar la representativitat a Catalunya amb les que 
pugui dur a terme l’Administració de l’Estat.

Capítol preliminar. Objecte

Article 1. Objecte

1.1 L’objecte d’aquesta Llei és determinar la represen-
tativitat de les organitzacions professionals agràries 
davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
del seu sector públic.

1.2 Les organitzacions professionals agràries més re-
presentatives ostenten la representativitat institucional 
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya i del seu sector públic.

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:

a) Organitzacions professionals agràries: les organit-
zacions legalment constituïdes, que tinguin entre les 
seves finalitats estatutàries la defensa dels interessos 
generals de l’agricultura, entenent per tal les activitats 
agrícoles, ramaderes i silvícoles, així com la defensa 
i promoció dels interessos professionals, econòmics i 
socials dels agricultors, ramaders i silvicultors. Igual-
ment es consideren organitzacions agràries les coalici-

Fascicle segon
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ons d’organitzacions agràries i la integració d’organit-
zacions en un altre d’àmbit català fins i tot conservant 
cada una d’elles la seva denominació originària.

b) Coalició d’organitzacions professionals agràries: 
Unió d’organitzacions de caràcter general per presen-
tar-se a les eleccions formant una sola candidatura.

c) Agrupacions independents: aquelles agrupacions 
avalades, almenys pel deu per cent dels electors.

Capítol I. Eleccions i representativitat

Article 3. Determinació de la representativitat

3.1. La representativitat de les organitzacions agràries 
es determina mitjançant un procés electoral entre els 
qui tinguin la condició d’electors d’acord amb el que 
disposa aquesta Llei.

3.2. El departament competent en matèria d’agricultu-
ra i ramaderia ha de convocar, per Ordre del conseller 
titular d’aquest departament, cada cinc anys unes elec-
cions per determinar la representativitat de les orga-
nitzacions agràries d’acord amb el que preveu aquesta 
Llei.

En aquesta Ordre s’ha preveure l’horari de votació i 
procediment d’escrutini

Article 4. Eleccions

4.1. Les eleccions per determinar la representativitat 
de les organitzacions professionals agràries es regei-
xen pels següents criteris:

a) S’efectua a tot el territori de Catalunya simultàni-
ament.

b) Es comptabilitzen els vots obtinguts per cada orga-
nització professional agrària, coalicions d’organitzaci-
ons professionals agràries o agrupacions en tot el ter-
ritori de Catalunya.

4.2. Els terminis previstos en aquesta Llei s’entenen 
referits a dies naturals i en tot allò que no estigui ex-
pressament regulat s’aplica supletòriament la normati-
va administrativa de caràcter general.

Article 5. Electors

5.1. Tenen dret a participar en el procés electoral les 
persones físiques i jurídiques, que estiguin inscrites en 
el cens a què es refereix l’article 6.

5.2. Els electors poden exercir el seu dret a participar 
en el procés de manera presencial, a les Meses electo-
rals corresponents a la seva demarcació territorial, o 
per correu. Cap elector pot participar més d’una vega-
da en unes mateixes eleccions.

5.3. Els electors que optin per exercir el vot per correu, 
l’hauran de sol·licitar personalment almenys vint-i-dos 
dies abans de la data fixada per a la celebració de les 

eleccions, acudint a qualsevol oficina del departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia on s’ha 
de comprovar la seva identitat per mitjà de la presenta-
ció de qualsevol document oficial que acrediti la iden-
titat del sol·licitant. Aquesta sol·licitud s’efectuarà per 
mitjà d’un imprès normalitzat elaborat del departa-
ment competent en matèria d’agricultura i ramaderia, 
que ha de signar el sol·licitant. Pel cas de les persones 
jurídiques, s’ha de acompanyar de la sol·licitud del do-
cument acreditatiu del poder de representació del sol-
licitant al sí de la persona jurídica amb dret a vot.

5.4. Un cop comprovada la identitat del sol·licitant pel 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia, i entregada per aquest la sol·licitud referida 
a l’apartat anterior, el departament competent en ma-
tèria d’agricultura i ramaderia, lliurarà al sol·licitant la 
documentació necessària per a poder exercir el vot per 
correu. També, si així ho demana el sol·licitant amb 
dret a vot, es podrà remetre aquesta documentació al 
domicili que figuri al cens. El sol·licitant ha de remetre 
per correu administratiu a la Junta Electoral la docu-
mentació relativa a l’emissió del seu vot, amb una an-
telació suficient perquè es rebi, com a màxim, el dia 
anterior a la data fixada per la celebració de les elec-
cions.

Article 6. Cens electoral

6.1. Amb la finalitat de determinar el nombre i la iden-
titat dels electors amb dret de vot, el departament com-
petent en matèria d’agricultura i ramaderia, amb la 
participació de les organitzacions professionals agrà-
ries, ha d’elaborar un cens en el qual han de figurar les 
persones amb dret a participar en el procés electoral.

A aquests efectes aquest Departament ha d’atribuir a 
un òrgan administratiu que depengui de la Secretaria 
General la competència en l’elaboració del cens elec-
toral i de resolució de les reclamacions en aquesta ma-
tèria.

6.2. Per l’elaboració del cens s’ha demanar la col-
laboració de la Tresoreria General de la Seguretat So-
cial.

6.3. En el cens s’hi han d’incloure els electors amb dret 
de sufragi actiu següents:

a) Persones físiques, majors d’edat, que exerceixen ac-
tivitats econòmiques agrícoles, ramaderes o forestals 
ja sigui com a propietari, arrendatari, parcer, cotitu-
lar o qualsevol altre concepte anàleg reconegut per la 
Llei, i que com a conseqüència d’aquestes activitats es-
tigui afiliats a la Seguretat Social i en alta com a treba-
lladors agraris per compte propi en el Règim Especial 
de Treballadors per compte propi o autònoms, d’acord 
amb les dades de la Tresoreria General de la Segure-
tat Social.

b) Els familiars fins al segon grau de consanguinitat 
o d’afinitat a què fa referència la lletra anterior, ma-
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jors d’edat i que treballin de manera directa i personal 
i preferentment en activitats agràries dins de l’explo-
tació agrària familiar i estiguin afiliats a la Seguretat 
Social i en alta com a treballadors agraris per compte 
propi en el Règim Especial de Treballadors per comp-
te propi o autònoms, d’acord amb les dades de la Tre-
soreria General de la Seguretat Social.

c) Les persones físiques majors d’edat que tinguin la 
consideració legal de col·laboradors en una empresa 
familiar agrària, sempre que estiguin afiliats a la Se-
guretat Social i en alta com a treballadors agraris per 
compte propi en el Règim Especial de Treballadors 
per compte propi o autònoms, d’acord amb les dades 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

d) Les persones jurídiques que d’acord amb els seus 
estatuts, tinguin com a objecte l’explotació agrícola, 
ramadera i forestal i/o acreditin l’exerceixi d’aquestes 
activitats en un mínim del 25% sobre l’activitat total 
de la persona jurídica.

6.4. El cens, s’elabora d’ofici i s’ha de tancar un mes 
abans de la convocatòria de les eleccions i ha de ser 
objecte d’exposició pública en els taulers d’anuncis 
dels serveis territorials del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia i dels ajuntaments 
dels municipis on constin persones censades, als efec-
tes de poder presentar reclamacions en el termini de 
vint dies hàbils, que han de ser resoltes en un termini 
màxim de deu dies hàbils.

Igualment s’ha de publicar al web del departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

6.5. Als efectes previstos en l’apartat anterior, el cens 
es divideix en les seccions següents:

a) Persones físiques.

b) Persones jurídiques.

6.6. Un cop resoltes les possibles reclamacions s’ha de 
publicar el cens definitiu, pels mateixos mitjans esta-
blerts en l’apartat anterior.

6.7. Les persones que no constin inscrites en el cens 
i es considerin amb dret a participar en les eleccions, 
podran reclamar davant de l’òrgan a què fa referència 
l’apartat primer d’aquest article, en el termini de deu 
dies des de la publicació del cens definitiu. El termini 
per resoldre i notificar les reclamacions serà de cinc 
dies i la resolució podrà ser recorreguda en tres dies 
davant del Secretari General del departament compe-
tent en matèria d’agricultura i ramaderia, la resolució 
del qual s’ha de resoldre en un termini de tres dies ex-
haureix la via administrativa.

6.8. El cens, que és públic, conté les següents dades de 
les persones físiques:

a) Nom i cognoms.

b) Número d’identificació Fiscal (NIF).

c) Data de naixement.

d) Domicili d’empadronament.

En el cas de persones jurídiques, el cens contindrà:

a) La raó social.

b) El número d’identificació fiscal.

c) El domicili social.

d) Les dades personals del representant legal que exer-
cirà el dret al vot de la societat.

6.9. S’ha de facilitar còpia del cens, en suport informà-
tic, a les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons o agrupacions independents admeses com candi-
datures en el procés.

Article 7. Administració electoral

El procés electoral és supervisat per l’Administració 
electoral integrada per la Junta electoral i les meses 
electorals.:

7.1. La Junta electoral que té la seva seu als serveis 
centrals a Barcelona del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia.

Les funcions de la Junta Electoral són:

a) Coordinar el procés electoral.

b) Vetllar per l’aplicació i el compliment de la legali-
tat vigent.

c) Supervisar i vigilar el desenvolupament del procés 
electoral.

d) Resoldre els recursos presentats en el procés elec-
toral.

e) Proclamar els resultats definitius de les eleccions.

f) Publicar el cens electoral.

g) En general totes aquelles tasques conduents al des-
envolupament correcte del sufragi.

La Junta Electoral és integrada per set membres, de-
signats pel conseller del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, amb la composició 
següent:

Un director general del departament competent en ma-
tèria d’agricultura i ramaderia, que n’és el president.

Tres membres que han de ser funcionaris adscrits al 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia, un dels quals actua com a secretari de la Jun-
ta. En tot cas un dels membres ha de correspondre a 
l’advocat/a en cap del departament competent en ma-
tèria d’agricultura i ramaderia

Tres membres designats a proposta de les organitza-
cions professionals agràries més representatives a Ca-
talunya.
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7.2. Les sessions de la Junta Electoral són ordinària-
ment presencials, excepte que s’acordin per cadascuna 
d’elles sessions no presencials.

7.3. Les Meses electorals d’àmbit municipal tenen com 
a funció vetllar pel bon funcionament de les votacions, 
que s’han de determinar en l’Ordre de convocatòria de 
les eleccions. Es constitueixen en els municipis i nuclis 
de població amb un mínim de 15 electors censats en 
el municipi o nucli de població. En cas de no arribar 
a aquest nombre mínim d’electors, aquests exerciran 
el seu dret a vot en el municipi que determini la Junta 
electoral d’acord amb criteris de proximitat i comuni-
cació.

Així mateix es poden agrupar els municipis limítrofs 
que sense arribar al mínim exigit, en el seu conjunt su-
perin els 15 electors. La Junta electoral ha de determi-
nar en quin municipi s’ubica la Mesa electoral en base 
als mateixos criteris de proximitat i comunicació.

7.4. Les Meses electorals estan constituïdes per tres 
persones elegides per insaculació entre electors inclo-
sos en el cens corresponent on està ubicada la mesa 
electoral.

7.5. Són funcions de les Meses les següents:

a) Presidir i ordenar la votació.

b) Verificar la identitat dels votants.

c) Realitzar l’escrutini i estendre l’acta corresponent.

d) Resoldre les incidències que es puguin presentar 
durant les votacions.

7.6. En la designació dels membres de l’Administració 
electoral cal preveure la designació de suplents.

7.7. Les comunicacions i les consultes a l’Administra-
ció electoral es poden realitzar per mitjans telemàtics.

7.8. La Junta Electoral pot crear, pel desenvolupament 
del procés electoral, Comissions Territorials que poden 
exercir les funcions assenyalades en l’apartat primer 
d’aquest article, excepte les funcions de la lletra d).

7.9. Les Comissions Territorials han de tenir la com-
posició següent:

President: Director dels Serveis Territorials del depar-
tament competent en matèria d’agricultura i ramade-
ria.

Vocals Tres membres que han de ser funcionaris del 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia, un dels quals actua com a secretari de la Co-
missió.

Tres membres designats a proposta de les organitza-
cions professionals agràries més representatives a Ca-
talunya.

7.10. En la composició de l’Administració electoral ha 
de garantir la no discriminació per raó de sexe i la in-

troducció de mesures d’acció positiva per fomentar la 
participació de les dones.

En la composició de la Junta Electoral i de les Comis-
sions Territorials s’ha de tendir a assolir una presència 
equilibrada d’homes i dones.

Article 8. Organitzacions professionals 
agràries, coalicions i agrupacions independents 
candidates

8.1. Les organitzacions agràries, coalicions o agru-
pacions independents que es presentin a les eleccions 
han de complir els requisits de l’article 2.

8.2. Amb la candidatura han d’acreditar la inscripció 
en el registre públic competent, els estatuts de l’orga-
nització, els acords d’integració de coalició en el seu 
cas, amb altres organitzacions agràries, el nom del res-
ponsable de la candidatura i l’adreça a efectes de no-
tificacions, que es poden realitzar, mitjançant correu 
electrònic.

8.3. Les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons o agrupacions independents que desitgin presen-
tar-se a aquestes eleccions han de presentar les seves 
candidatures en el termini de deu dies des de la data 
d’anunci de la convocatòria davant de la Junta Electo-
ral. En el termini de set dies la Junta Electoral ha de 
proclamar les candidatures admeses i no admeses.

8.4. Les candidatures presentades que hagin estat pro-
clamades han de ser publicades al web del departa-
ment competent.

Article 9. Recurs contra la proclamació de 
candidatures

Contra la proclamació de candidatures es poden inter-
posar els recursos ordinaris establerts en la normativa 
administrativa.

Article 10. Organitzacions professionals 
agràries més representatives

10.1. Es consideren com a més representatives, en 
l’àmbit de Catalunya, les organitzacions professionals 
agràries, coalicions o agrupacions independents que 
obtinguin el quinze per cent, com a mínim, del total 
dels vots vàlids emesos en les eleccions.

S’entenen com a vots vàlids els vots obtinguts per cada 
candidatura i els vots en blanc.

10.2. Les organitzacions professionals agràries, coali-
cions o agrupacions independents que tenen la consi-
deració de més representatives en l’àmbit de Catalunya 
exerceixen la representació institucional davant les ad-
ministracions públiques i davant altres entitats o orga-
nismes de caràcter públic que la tinguin prevista.

10.3. A efectes de participació en els òrgans de l’Ad-
ministració en el quals hi siguin membres, aquesta ha 
de ser proporcional el nombre de vots obtinguts per 
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cadascuna de les considerades com a més representa-
tives.

Article 11. Organització de les eleccions

11.1. El Departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia ha de convocar mitjançant ordre, 
i prèvia consulta a les organitzacions professionals 
agràries més representatives, les eleccions per a la de-
terminació de la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries que s’han de celebrar d’acord 
amb el cronograma que s’ha d’ajuntar com annex de 
l’Ordre de convocatòria.

11.2. El representant de cada candidatura pot designar 
un interventor per cada mesa, amb veu i sense vot, en-
tre els inscrits en el cens de la Taula cinc dies abans 
de la votació.

Igualment les candidatures poden nomenar apoderats, 
que han de ser persones físiques, els quals poden acce-
dir als locals electorals, examinar el desenvolupament 
de les operacions de vot i escrutini, i formular recla-
macions i rebre certificacions.

11.3. Cada Mesa disposa d’un cens d’electors amb dret 
de vot ordenat alfabèticament, en el qual hi ha de cons-
tar els electors que han fet ús del vot per correu. A ca-
da Mesa hi ha un nombre de paperetes almenys igual 
al seu cens per cada organització, coalició a agrupació 
independent candidata.

11.4. La Junta Electoral ha de confeccionar un mo-
del oficial de paperetes i ha de verificar l’adequació a 
aquest model d’aquelles que puguin confeccionar les 
candidatures que es presentin a les eleccions.

11.5. Després de la proclamació de les candidatures, 
la Junta Electoral ha de determinar les formes que han 
de reunir els actes promocionals que es despleguin al 
llarg de la campanya electoral. 11.6 Un cop realitzat la 
votació i l’escrutini, la Junta Electoral proclama els re-
sultats, que han de ser publicat al web del departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

Article 12. Campanya electoral

12.1. El departament competent en matèria d’agricul-
tura i ramaderia pot realitzar durant el període electo-
ral una campanya de caràcter institucional destinada a 
informar a les persones físiques i jurídiques que tenen 
com activitat econòmica habitual l’agricultura i la ra-
maderia sobre la data de la votació, el procediment per 
votar i els requisits i tràmit del vot per correu, sense 
influir, en cap cas, en l’orientació del vot dels electors.

Aquesta publicitat institucional s’ha de realitzar en es-
pais gratuïts dels mitjans de comunicació social de ti-
tularitat pública de l’àmbit territorial corresponent, su-
ficients per assolir els objectius d’aquesta campanya.

12.2. Des de la convocatòria de les eleccions i fins la 
celebració d’aquestes resta prohibit qualsevol acte or-

ganitzat o finançat, directa o indirectament, pels po-
ders públics que contengui al·lusions a les realitzacions 
o als assoliments obtinguts, o que utilitzin imatges o 
expressions coincidents o similars a les utilitzades en 
les seves pròpies campanyes per alguna de les organit-
zacions professionals agràries concurrents a les elec-
cions.

12.3. S’entén per campanya electoral, a efectes d’a-
questa Llei, el conjunt d’activitats lícites portades a 
terme per les organitzacions professionals agràries, 
coalicions o agrupacions independents i els seus repre-
sentants dirigides a la captació de sufragis.

12.4. Llevat el que es disposa en l’apartat primer 
d’aquest article, cap persona jurídica diferent de les 
mencionades en l’apartat tercer pot realitzar campa-
nya electoral a partir de la data de la convocatòria de 
les eleccions.

Article 13. Durada de la campanya electoral

La campanya electoral comença el dia quaranta-unè 
posterior a la convocatòria i té una durada de quinze 
dies naturals, acabant, en qualsevol cas a les zero ho-
res del dia de la votació.

Article 14. Prohibicions en campanya

14.1. No es pot difondre propaganda electoral ni realit-
zar-se cap acte de campanya electoral una vegada que 
aquesta hagi acabat legalment. L’obtenció gratuïta de 
mitjans proporcionats per les Administracions Públi-
ques queda limitada al període estricte de campanya 
electoral.

14.2. Les limitacions anteriors s’estableixen sense per-
judici de les activitats realitzades per les organitzaci-
ons professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents en l’exercici de les seves funcions consti-
tucionalment reconegudes

No obstant l’anterior, des de la convocatòria de les 
eleccions fins l’inici de la campanya, queda prohibi-
da la realització de publicitat o propaganda electoral 
mitjançant cartells, suports comercials o insercions en 
premsa, radio o altres mitjans digitals, que no puguin 
justificar-se per l’exercici de les activitats ordinàries de 
les organitzacions professionals agràries, coalicions o 
agrupacions reconegudes en l’apartat anterior.

Article 15. Celebració dels actes de campanya 
electoral

La celebració d’actes públics de campanya electoral es 
regeix pel que disposa la legislació reguladora del dret 
de reunió.

Article 16. Propaganda electoral

16.1. Els ajuntaments tenen l’obligació de reservar 
llocs especials per la col·locació de cartells i, en el seu 
cas, pancartes i cartells penjats a pals o fanals pel sis-
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tema anomenat de banderoles. La propaganda per mit-
jà de pancartes i banderoles només es pot col·locar en 
els llocs reservats pels ajuntaments.

En tot cas la col·locació de cartells i banderoles a què 
fa referència el paràgraf anterior i la seva retirada van 
a càrrecs de les organitzacions professionals agràries, 
coalicions o agrupacions independents que participin 
en les eleccions

16.2. Les organitzacions professionals agràries, les co-
alicions i les agrupacions independents només poden 
col·locar cartells i altres formes de propaganda, a més 
de les descrites en l’apartat anterior, en espais comer-
cials autoritzats.

16.3. La despesa de les candidatures en aquest tipus de 
publicitat no pot excedir del 20% del límit de despeses 
de 0,37 euros per elector inscrit en el cens electoral.

Article 17. Distribució de llocs per la campanya 
electoral

17.1. Els ajuntaments, dins dels set dies següents a la 
convocatòria, han de comunicar els emplaçaments dis-
ponibles per la col·locació de cartells i, en el seu cas, 
pancartes i banderoles a la Junta Electoral. Aquesta 
distribució de llocs s’ha d’efectuar atenent el nombre 
total de vots obtinguts per cada organització professi-
onal agrària, federació o coalició en les anteriors elec-
cions equivalents i atribuint-los d’acord amb les prefe-
rències en funció d’aquest nombre obtingut.

17.2. El segon dia posterior a la proclamació de les 
candidatures, la Junta Electoral ha de comunicar al re-
presentant de cada candidatura els llocs reservat per al 
seus cartells.

Article 18. Actes electorals

18.1. Els Ajuntaments, dins dels deu dies següents al 
de la convocatòria, han de comunicar a la Junta Elec-
toral els locals oficials i llocs públics que es reserven 
per la realització d’actes de campanya electoral, on ha 
de constar l’especificació dels dies i hores en que ca-
dascun sigui utilitzable i ha de ser publicada en la web 
del departament competent en matèria d’agricultura 
i ramaderia dins d’aquest termini, data a partir de la 
qual, els representants de les candidatures poden sol-
licitar davant la Junta Electoral la utilització dels lo-
cals i llocs mencionats.

18.2. El quart dia posterior a la proclamació de les 
candidatures, la Junta Electoral ha d’atribuir els locals 
i llocs disponibles, en funció de les sol·licituds i, quan 
més d’una siguin coincidents, s’han d’atendre les sol-
licituds d’acord amb l’apartat anterior.

La Junta Electoral ha de comunicar al representant de 
cada candidatura els locals i llocs assignats.

18.3. L’ús de les instal·lacions municipals què fa refe-
rència l’apartat primer d’aquest article pot donar lloc, 

si escau, al cobrament per part dels ajuntaments de la 
taxa o preu públic corresponent, a satisfer per les or-
ganitzacions professionals agràries, coalicions o agru-
pacions independents que participin en les eleccions.

Article 19. Publicitat de les candidatures en 
premsa i radio

19.1. Les candidatures tenen dret a realitzar publici-
tat en la premsa periòdica i en les emissores de radio 
de titularitat privada sense que les despeses realitza-
des en aquesta publicitat puguin superar el 20 per 100 
del límit de despesa previst per a les organitzacions 
professionals agràries, coalicions o agrupacions inde-
pendents.

19.2. No es poden contractar espais de publicitat elec-
toral als mitjans de comunicació de titularitat pública 
ni en les emissores de televisió privada.

Article 20. Recurs contra els actes d’escrutini 
i de proclamació de resultats

Contra els actes d’escrutini i la proclamació de resul-
tats es poden interposar els recursos ordinaris esta-
blerts en la normativa administrativa.

Article 21. Dades de caràcter personal

21.1. Les dades personals que figuren al cens només 
poden ser utilitzades pels òrgans previstos en aquesta 
Llei i per a finalitats de les eleccions. La publicitat es 
limita als llocs establerts i en la forma i pel temps ne-
cessari que els electors puguin comprovar i rectificar 
les seves dades.

21.2. S’ha de facilitar còpia del cens, en suport in-
formàtic, a les organitzacions professionals agràries, 
coalicions i agrupacions independents admeses com 
candidates en el procés. Aquest cens només es pot uti-
litzar amb la finalitat de la propaganda electoral de 
les organitzacions professionals agràries, coalicions i 
agrupacions independents sense que se’n pugui fer cap 
altra ús.

Article 22. Escissió, fusió i extinció de les 
organitzacions i dissolució de coalicions i 
associacions electorals.

22.1. En cas d’escissió de part d’una organització agrà-
ria, l’organització escindida perd la representativitat 
derivada de les eleccions.

22.2. En cas de fusió d’organitzacions, suma la repre-
sentativitat de les preexistents.

22.3. En cas d’extinció de l’organització o de l’agru-
pació independent, les restants acreixen de forma pro-
porcional en la representativitat que tinguin assignada 
com a resultat de les eleccions.

22.4. En cas de dissolució d’una coalició, les organit-
zacions preexistents conserven el grau de representa-
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tivitat obtingut en les eleccions imputant a cada una 
d’elles el percentatge del mateix que van pactar en els 
seus acords d’associació i, en absència d’aquests, s’im-
puta la representació a parts iguals entre les organitza-
cions resultants.

Capítol 2. Règim sancionador

Article 23. Infraccions i sancions

23.1. Són responsables de les infraccions tipificades en 
aquesta Llei els membres de l’Administració electoral, 
i els interventors, així com els seus suplents i les auto-
ritats i personal al servei de les Administracions Pú-
bliques i qualsevol altra persona que cometin aquestes 
infraccions.

23.2. Són infraccions comeses per autoritats, personal 
al servei de les administracions públiques i membres 
de l’Administració electoral, quan dolosament:

a) Incompleixin les normes de formació, conservació i 
exhibició al públic del cens electoral.

b) Incompleixin les normes de constitució de les me-
ses i de les votacions, acords i escrutinis que les meses 
hagin de realitzar.

c) No estenguin les actes, certificacions, notificacions 
i altres documents de les eleccions en la forma i mo-
ments previstos en la llei o en l’ordre de convocatòria.

23.3. Les infraccions tipificades en l’apartat anterior 
són sancionades amb sanció pecuniària de 600 a 3.000 
euros.

23.4. Són infraccions comeses per autoritats o perso-
nal al servei de les administracions públiques quan 
amb abús del seu càrrec dolosament:

a) Ometin o anotin de manera que indueixi a error so-
bre l’autenticitat els noms dels votants.

b) Canviïn, ocultin o alterin, el sobre o papereta de les 
eleccions que l’elector entregui.

c) Consentin, podent-ho evitar, que algú participi dos 
o més vegades en unes mateixes eleccions o ho faci 
sense capacitat legal.

d) Impedeixin o dificultin injustificadament l’entrada, 
sortida, o permanència dels electors, apoderats i inter-
ventors en els llocs en els que es realitzin actes de les 
eleccions.

23.5. Les infraccions tipificades en l’apartat anterior 
són sancionades amb sanció pecuniària de 300 a 3.000 
euros.

23.6. Els presidents i els vocals de les Meses, així com 
els seus respectius suplents, que deixin de concórrer al 
desenvolupament de les seves funcions, les abandonin 
sense causa legal o incompleixin sense causa justifica-
da les obligacions d’excusa o avís previ són sanciona-

des amb sanció pecuniària de de 1.000 euros a 6.000 
euros.

23.7. Són infraccions comeses per particulars aquells:

a) Que amb violència, intimidació, recompensa o re-
muneració pressioni sobre els electors per tal que no 
utilitzin el seu dret, l’exercitin contra la seva voluntat o 
descobreixin el secret de vot.

b) Que impedeixin o dificultin injustificadament l’en-
trada, sortida o permanència dels electors, apoderats i 
interventors en els llocs en els que es realitzin actes de 
les eleccions.

c) Que dipositin dos o més vegades papereta en les 
mateixes eleccions o que participi dolosament senes 
capacitat per fer-ho.

d) Que realitzin actes de propaganda una vegada fina-
litza el termini de la campanya electoral.

23.8. Les infraccions tipificades en l’apartat anterior 
són sancionades amb sanció pecuniària de 300 a 3.000 
euros.

23.9. Les sancions s’han d’imposar atenent als criteris 
de graduació següents:

a) intensitat del dany o perjudici causat

b) negligència i intencionalitat de l’infractor

c) benefici econòmic obtingut per l’infractor

23.10. És competent per imposar les sancions previstes 
en aquest article la Junta Electoral.

23.11. La Junta Electoral ha de nomenar instructor del 
corresponent procediment sancionador un instructor, 
que ha de ser un vocal de la Junta Electoral, que repre-
senti a l’Administració.

23.12. Les infraccions regulades en aquesta Llei 
prescriuen a l’any a comptar des del dia de la seva co-
missió.

23.13. El procediment sancionador s’ha de resoldre i 
notificar en el termini de tres mesos a comptar de la 
seva incoació.

Capítol 3. Despeses electorals i comptabilitat 
electoral

Article 24. Administrador electoral de la 
candidatura

24.1. Totes les candidatures han de tenir un admi-
nistrador electoral responsable dels seus ingressos i 
despeses electorals realitzats per l’organització pro-
fessional agrària, federació o coalició i de la seva 
comptabilitat.

24.2. La comptabilitat s’ajustarà en qualsevol cas als 
principis generals continguts al Pla General de Comp-
tabilitat vigent.
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24.3. Pot ser designat administrador electoral qualse-
vol ciutadà, major d’edat, en ple ús dels seus drets ci-
vils i polítics. No poden ser designats administradors 
electorals les persones en les que concorrin les cir-
cumstàncies de condemnats per sentència ferma per 
delictes contra l’Administració Pública o contra les 
Instituciones públiques quan la mateixa hagi establert 
la pena d’inhabilitació per l’exercici del dret de sufragi 
passiu o la d’inhabilitació absoluta o especial o de sus-
pensió per l’ocupació o càrrec públic.

24.4. Els representants electorals de les candidatures 
i els representants generals de les organitzacions, co-
alicions i agrupacions independents poden ser acumu-
latius.

Article 25. Comptes oberts

25.1. Els administradors electorals, han de comunicar 
a la Junta Electoral els comptes oberts per la recapta-
ció de fons.

25.2. L’obertura dels comptes oberts pot realitzar-se, a 
partir de la data de nomenament dels administradors 
electorals, a qualsevol entitat bancària o caixa d’estal-
vis. La comunicació a que fa referència el paràgraf an-
terior s’ha de realitzar dins de les vint-i-quatre hores 
següents a l’obertura dels comptes.

25.3. Si les candidatures presentades no fossin procla-
mades o renunciïn a concórrer a l’elecció les imposi-
cions realitzades per tercers en aquests comptes han 
de ser restituïdes per les organitzacions professionals 
agràries, coalicions o agrupacions independents que 
les van promoure.

Article 26. Ingressos i despeses de comptes 
oberts

26.1. Tots els fons destinats a sufragar les despeses 
electorals, qualsevol que sigui la seva procedència, 
s’han d’ingressar als esmentats comptes i totes les des-
peses s’han de pagar amb càrrec a les mateixes.

26.2. Els administradors electorals i les persones per 
ells autoritzades per a disposar dels fons dels comptes 
són responsables de les quantitats ingressades i de la 
seva aplicació a les finalitats assenyalades.

26.3. Acabada la campanya electoral, només es pot 
disposar dels ròssecs d’aquests comptes per pagar, als 
noranta dies següents al de la votació, despeses electo-
rals prèviament contretes.

26.4. Tota reclamació per despeses electorals que no 
sigui notificada als corresponents administradors als 
seixanta dies següents al de la votació es considerarà 
nul·la i no pagable.

Quan existeixi causa justificada, la Junta Electoral, 
pot admetre excepcions a aquesta regla.

Article 27. Aportació de fons a comptes oberts

27.1. Els que aporten fons als comptes esmentats als 
articles anteriors han de fer constar en l’acte de la im-
posició el seu nom, domicili i el número del seu Do-
cumento Nacional d’Identitat o passaport, que ha ser 
exhibit al corresponent empleat de l’entitat dipositària.

27.2. Quan s’aporten quantitats per compte i en repre-
sentació d’una altre persona física o jurídica, es farà 
constar el nom d’aquesta.

27.3. Quan les imposicions s’efectuen per organitza-
cions professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents s’ha de fer constar la procedència dels 
fons que es dipositen.

27.4. Cap persona, física o jurídica, pot aportar més de 
1.000 euros als comptes oberts per una mateixa organit-
zació professional agrària, federació, coalició o agru-
pació per recaptar fons en les eleccions convocades.

Article 28. Subvencions electorals

28.1. El departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia ha de subvencionar les despeses 
ocasionades a les organitzacions professionals agràri-
es, coalicions i agrupacions independents per la seva 
concurrència a les eleccions. En cap cas la subvenció 
corresponent a cada organització, federació, coalició o 
agrupació pot sobrepassar la xifra de despeses elec-
torals declarades i justificades per la Sindicatura de 
Comptes en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.

28.2. En l’ordre de convocatòria de les eleccions s’ha 
de determinar el límit màxim de les subvencions a 
atorgar i els criteris d’atorgament.

Article 29. Despeses electorals

29.1. Es consideren despeses electorals les que realit-
zen les organitzacions professionals agràries, coali-
cions i agrupacions independents participants en les 
eleccions des del dia de la convocatòria fins el de la 
proclamació dels resultats pels següents conceptes:

a) Confecció de sobres i paperetes electorals.

b) Propaganda i publicitat directa o indirectament di-
rigida a promoure el vot a la seva candidatura, sigui 
quina sigui la forma i el mitjà que s’utilitzi.

c) Lloguer de locals per la celebració d’actes de cam-
panya electoral.

d) Remuneracions o gratificacions al personal no per-
manent que presta el seus serveis a les candidatures.

e) Mitjans de transport i despeses de desplaçament 
dels dirigents de les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents, i del per-
sonal al servei de la candidatura.

f) Correspondència i franqueig.
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g) Interessos dels crèdits rebuts per la campanya elec-
toral, meritats fins la data de

percepció de la subvenció corresponent.

h) Les que siguin necessaris per l’organització i funci-
onament de les oficines i serveis precisos per las elec-
cions.

29.2. Cap organització professional agrària, coalició o 
agrupació independent pot realitzar despeses electo-
rals que superen els límits establerts a l’ordre de con-
vocatòria de les eleccions.

29.3. Des de la data de la convocatòria fins el dia cent 
posterior a la celebració de les eleccions, la Junta Elec-
toral ha de vetllar pel compliment de les normes esta-
blertes als articles anteriors.

29.4. La Junta Electoral pot demanar la col·laboració 
de les entitats financeres sobre l’estat dels comptes 
electorals, números i identitat dels impositors i sobre 
qualsevol extrem que estimin precisos per al compli-
ment de la seva funció fiscalitzadora.

29.5. Així mateix podran demanar als administradors 
electorals les informacions comptables que considerin 
necessàries i han de resoldre per escrit les consultes 
que aquests els plantegin.

Si de les seves investigacions resultessin indicis de 
conductes constitutives d’infraccions electorals, ho 
han de comunicar al departament competent en ma-
tèria d’agricultura i ramaderia, per l’exercici de les 
accions que corresponguin. 29.6 Així mateix la Junta 
Electoral ha d’informar a la Sindicatura de Comptes 
dels resultats de la seva activitat fiscalitzadora.

Article 30. Presentació de la comptabilitat 
electoral

30.1. Entre els cent i els cent vint-i-cinc dies posteriors 
a les eleccions, les organitzacions professionals agràri-
es, coalicions o agrupacions independents que hagues-
sin assolit els requisits exigits per rebre subvencions 
electorals o que haguessin sol·licitat avançaments amb 
càrrec de les mateixes, han de presentar, davant la Sin-
dicatura de Comptes els estats comptables establerts 
en el Pla General de Comptabilitat i incloure-hi com 
a mínim, el balanç de situació i el compte de resul-
tats. Així mateix, han de trametre l’extracte dels movi-
ments registrats en els comptes de comptabilitat (llibre 
major) i un balanç de sumes i saldos previ al tanca-
ment de comptabilitat.

30.2. La presentació es realitza pels administradors 
electorals d’aquelles organitzacions professionals 
agràries, coalicions i agrupacions independents que 
hagin concorregut a les eleccions.

30.3. Les entitats financeres de qualsevol tipus que ha-
gin concedit crèdit a aquelles organitzacions professi-
onals agràries, coalicions i agrupacions independents 
mencionades a l’apartat primer han de trametre la in-

formació detallada dels mateixos a la Sindicatura de 
Comptes, dins del termini esmentat en l’apartat primer.

Article 31. Intervenció de la Sindicatura de 
Comptes

31.1. La Sindicatura de Comptes en el termini de tren-
ta dies a comptar des de la finalització del termini as-
senyalat a l’apartat 1 de l’article anterior, pot demanar 
a tots els que estan obligats a presentar comptabilitats 
i informes, els aclariments i documents suplementaris 
que estimi necessaris.

31.2. Dins dels dos-cents dies posteriors a les elecci-
ons, la Sindicatura de Comptes s’ha de pronunciar, 
en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora, sobre la 
regularitat de les comptabilitats electorals, i en el cas 
de que s’hagin apreciat irregularitats en l’esmentada 
comptabilitat o violacions de les restriccions establer-
tes en matèria d’ingressos i despeses electorals, pot 
proposar la no adjudicació o reducció de la subvenció 
a l’organització professional agrària, federació, coali-
ció o agrupació que ha actuat irregularment.

31.3. La Sindicatura de Comptes pot proposar el no 
atorgament o, si s’escau, la reducció de la subvenció 
electoral que han de percebre les organitzacions pro-
fessionals agràries, o les coalicions o agrupacions in-
dependents de què es tracti. Quan no es faci cap pro-
posta, se n’ha de deixar constància expressa en els 
resultats de la fiscalització.

31.4. La proposta de no atorgament s’ha de formular en 
el cas de les organitzacions professionals agràries, co-
alicions o agrupacions independents que no complei-
xin l’obligació de presentar a la Sindicatura de Comp-
tes la comptabilitat tal com estableix l’article 29.1.

31.5. La proposta de reducció de la subvenció a per-
cebre s’ha de fonamentar en la superació dels límits 
establerts pel que fa a les aportacions privades de per-
sones físiques o jurídiques; en la manca de justificació 
fefaent de la procedència dels fons utilitzats en la cam-
panya electoral; o en la superació de qualsevol dels lí-
mits fixats en relació amb l’import màxim de despeses 
establert en l’Ordre de convocatòria o la seva aplicació 
específica a les despeses de publicitat exterior o pu-
blicitat en premsa periòdica i en emissores de ràdio 
privades.

31.6. En cas que les deficiències detectades afectin fo-
namentalment a aspectes de naturalesa formal, s’ha de 
valorar la seva incidència en la justificació i, en con-
seqüència, la Sindicatura de Comptes ha d’estimar la 
proposta de reducció de la subvenció electoral a perce-
bre. Amb independència de l’import de les reduccions 
proposades, aquestes han de tenir com a límit de les 
subvencions que corresponguin a les organitzacions 
professionals agràries pels resultats obtinguts; subven-
cions que, d’altra banda, d’acord amb el que preveu 
l’article 27.1, en cap cas poden sobrepassar la xifra de 
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despeses declarades justificades per la Sindicatura de 
Comptes en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.

31.7. Els criteris generals establerts per a la quantifica-
ció, si s’escau, de les reduccions proposades en la fis-
calització de les comptabilitats de les organitzacions 
professionals agràries són:

a) En cas que les aportacions privades superin el límit 
legal màxim de 1.000 euros, s’ha de proposar una re-
ducció del doble de la quantitat excedida.

b) En cas que, en la campanya electoral, l’organitza-
ció professional agrària, coalició o agrupació indepen-
dent hagi utilitzat recursos la procedència dels quals 
no hagi quedat fefaentment acreditada i que per la seva 
quantia vulnerin les restriccions en matèria d’ingres-
sos electorals, s’ha de proposar una reducció del 10% 
de l’import.

c) En el cas de despeses no autoritzades per la nor-
mativa vigent, s’ha de proposar la reducció de la sub-
venció electoral en el 10% de les despeses declarades 
irregulars.

d) En el cas de les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions, o agrupacions independents que su-
perin un o diversos dels límits establerts per a les des-
peses electorals, la reducció proposada és el resultat 
d’aplicar la segona taula progressiva de coeficients de 
reducció de la subvenció en funció del percentatge que 
representi l’excés sobre cadascun dels límits de des-
peses autoritzades en cada cas, sempre que la supera-
ció sigui com a mínim, l’u per cent del límit establert, 
d’acord amb la taula que es detalla a continuació:

Excés sobre el límit de les 
despeses (%) Tipus de reducció (%)

Fins a l’1% 0,00
De l’1% al 3% 0,15
Del 3% al 5% 0,50
Del 5% al 7% 1,10
Del 7% al 10% 2,00
Del 10% al 20% 3,50
Del 29% al 50% 6,00
>50% 10,00

Un cop s’hagi establert el tipus de reducció resultant, 
aquest s’ha d’aplicar sobre el límit màxim de despeses 
que correspon a cada organització, i s’obté la quantia 
en termes absoluts de la reducció de la subvenció elec-
toral que s’ha de proposar.

31.8. La Sindicatura de Comptes, dins del termini in-
dicat a l’apartat segon d’aquest article, remet el resul-
tat de la seva fiscalització mitjançant un informe ra-
onat, comprensiu de la declaració de l’import de les 
despeses regulars justificades per cada organització 
professio nal agrària, federació, coalició, o agrupació d’e-
lec tors al departament competent en matèria d’agri-
cultura, i ramaderia.

Article 32. Dietes i gratificacions

32.1. Els membres de la Junta Electoral i en el seu cas 
de les Comissions Territorials no tenen per l’exercici 
del seu càrrec dret a dietes o gratificacions.

32.2. Els membres de les Meses electorals o qualsevol 
altra persona externa a l’Administració electoral tenen 
dret a percebre les dietes o gratificacions que es deter-
minin a l’Ordre de convocatòria de les eleccions.

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera. Extinció de 
cambres agràries

1. Es declaren extingides les cambres agràries de Bar-
celona, Tarragona, Lleida i Girona.

2. En relació amb els béns, els drets i les obligacions 
de qualsevol naturalesa que corresponguin a cambres 
agràries que resultin extingides com a conseqüència 
de l’aplicació d’aquesta Llei, l’Administració de la Ge-
neralitat ha de traspassar el patrimoni resultant de la 
liquidació de les cambres agràries a la Fundació de 
la Pagesia de Catalunya per a la seva aplicació a finali-
tats i serveis d’interès general agrari.

3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha 
de garantir que totes les atribucions patrimonials i 
les adscripcions de mitjans de les extingides cambres 
agràries efectuades d’acord amb la Llei 17/1993, de 28 
de desembre, de cambres agràries, i les que s’extingei-
xin amb aquesta Llei, s’apliquin a finalitats i serveis 
d’interès agrari.

4. El procés de determinació de les atribucions dels 
patrimonis i mitjans a que es refereix l’apartat ante-
rior ha de garantir la participació de les organitzaci-
ons professionals agràries més representatives a Ca-
talunya.

Disposició addicional Segona. Simultaneïtat de 
la consulta amb altres processos electorals

Les consultes per a la representativitat de les organit-
zacions professionals agràries es poden convocar de 
manera simultània amb les que convoqui l’Administra-
ció General de l’Estat en el seu àmbit, sempre tenint en 
compte el que es determina en aquesta Llei.

Disposició transitòria

Mentre no se celebrin les primeres eleccions d’acord 
amb aquesta Llei, la representativitat de les organit-
zacions professionals agràries és la determinada en 
les darreres eleccions a cambres agràries realitzades 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
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Disposició derogatòria única. Derogació 
normativa

Es deroga la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cam-
bres agràries.

Es deroguen:

a) Decret 242/1994, de 13 de setembre, pel qual es re-
gula el règim electoral general de les cambres agràries.

b) Decret 32/2007, pel qual es regulen les subvencions 
i les despeses en les eleccions a cambres agràries de 
2007.

c) Decret 280/1994, de 4 de novembre, pel qual es re-
gulen les despeses electorals en les eleccions a cam-
bres agràries

d) Decret 289/1998, de 3 de novembre, de modificació 
del Decret 280/1994, de 4 de novembre, pel qual es 
regulen les despeses electorals en les eleccions a cam-
bres agràries

Disposicions finals

Primera: Les designacions com a membres d’algun òr-
gan col·legiat que la normativa vigent faci a represen-
tants de les cambres agràries, s’entenen realitzades als 
representants de les organitzacions professionals més 
representatives a Catalunya d’acord amb les eleccions 
que es regulen en aquesta llei

Segona: Les referències a les eleccions a cambres 
agràries existents en la normativa vigent s’entenen fe-
tes a les eleccions per determinar la representativitat 
de les organitzacions professionals agràries d’acord 
amb aquesta llei

Tercera: Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la se-
va publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei 

1. Memòria general de l’Avantprojecte de llei, de 
5.09.2014

– Justificació de la necessitat de la disposició i adequa-
ció d’aquesta als fins que es persegueixen.

– Marc normatiu

– Relació de disposicions afectades pel projecte de 
disposició i taula de vigències i derogacions resultants

– Competència de la Generalitat sobre la matèria

– Relació motivada de les persones i les entitats a les 
quals s’ha d’atorgar tràmit d’audiència.

– Procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a in-
formació pública.

2. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades, de 5.09.2014

– Informe d’impacte pressupostari

– Informe d’impacte econòmic i social

– Informe d’impacte normatiu

– Informe d’impacte de gènere.

3. Informe de valoració de l’Avantprojecte per part del 
Servei d’Organització, de 4.09.2014

4. Informe d’impacte pressupostari, de 5.09.2014

5. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídi-
ca del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, de 5.09.2014

6. Informe emès pel Departament d’Economia i Co-
neixement, de 8.09.2014

7. Justificació de la urgència en la tramitació de 
l’Avantprojecte de llei, de 9.09.2014

8. Sol·licitud d’informe a l’Institut Català de les Dones, 
de 10.09.2014

9. Certificat del secretari del Govern, conforme es pot 
continuar la tramitació de l’Avantprojecte de llei, de 
10.09.2014

10. Edicte d’informació pública de l’Avantprojecte de 
llei, de 10.09.2014

11. Text de l’Avantprojecte de llei sotmès a tràmit d’au-
diència i informació pública

12. Pàgina web del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’exposició 
de l’Avantprojecte de llei

13. Escrits a les organitzacions i associacions represen-
tatives del sector en tràmit d’audiència, de 10.09.2014

14. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de 
les Dones de data, de 2.10.2014

15. Al·legacions presentades a l’Avantprojecte de llei

16. Valoració de les al·legacions presentades a l’Avant-
projecte de llei, de 3.10.2014

17. Valoració de l’Informe de l’Institut Català de les 
Dones, de 13.10.2014

18. Text de l’Avantprojecte de llei aprovat pel Consell 
Tècnic, previ al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, de 14.10.2014

19. Certificat del secretari del Govern, conforme ha 
quedat vista, prèviament a la sol·licitud de dictamen al 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
l’Avantprojecte de llei, de 15.10.2014

20. Escrit de sol·licitud de dictamen al Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya, de 15.10.2014
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21. Acta de la sessió núm. 158 (8/2014) de la Comissió 
de Govern Local de Catalunya, de 20.10.2014 i certi-
ficat favorable de la secretària de la Comissió de Go-
vern Local de Catalunya, de 23.10.2014

22. Dictamen 28.2014 emès pel Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, de 10.11.2014

23. Valoració del Dictamen del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, 11.11.2014

24. Valoració de l’Acta de la Comissió de Govern Lo-
cal de Catalunya, d’11.11.2014 

25. Informe jurídic definitiu de l’Assessoria Jurídi-
ca del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, d’11.11.2014

26. Actualització de la Justificació de la necessitat de 
la disposició i adequació d’aquesta als fins que es per-
segueixen de la Memòria general de l’Avantprojecte de 
llei, de 5.09.2014 i de la Memòria d’avaluació d’impac-
te de les mesures proposades, de 10.11.2014

27. Text de l’Avantprojecte de llei aprovat pel Consell 
Tècnic, d’11.11.2014

28. Certificat del secretari del Govern, conforme ha 
quedat vista, per tal de ser elevada al Govern l’Avant-
projecte de llei, de 12.11.2014

29. Text del Projecte de llei aprovat pel Govern, de 
18.11.20140

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 19 de novembre de 2014, ha nomenat la ponèn-
cia que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2002 de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 202-
00037/10) i les esmenes presentades, d’acord amb l’ar-
ticle 109.1 i concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Albert Batalla i Siscart 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Sergi Sabrià i Benito

Grup Parlamentari Socialista
Núria Parlon Gil

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Marisa Xandri Pujol

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt
David Fernández i Ramos

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Cata-
lunya
Tram. 202-00060/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CTS, 06.11.2014

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

Proposta de compareixença del síndic de greuges amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya (tram. 
352-02104/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fe deració de Municipis de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02105/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya (tram. 
352-02106/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 352-02107/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del sistema 
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integrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02108/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 352-02109/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya (tram. 
352-02110/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02111/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02112/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic 
amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02113/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya (tram. 352-02114/10)

Proposta de compareixença d’Ole Thorson, enginyer 
de camins i expert en transport públic, amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 352-02115/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic 
amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02116/10)

Proposta de compareixença de Sito Alarcón, gerent 
adjunt de Barcelona Regional, i director de Projectes 
Ambientals, Territorials i d’Energia, amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 352-02117/10)

Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, engi-
nyer de camins, canals i ports, amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 352-02118/10)

Proposta de compareixença de Mateu Turró, enginyer 
i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalu-

nya, amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02119/10)

Proposta de compareixença de Francesc Magrinyà, 
professor d’urbanisme de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya (tram. 352-02120/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02121/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya (tram. 
352-02122/10)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 352-02123/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Transports Metropolitans de Barcelona amb relació 
a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02124/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02125/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic 
amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02126/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02127/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Renfe amb relació a la Proposició de llei de finança-
ment del sistema integrat del transport públic de Cata-
lunya (tram. 352-02128/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de 
Viatgers amb relació a la Proposició de llei de finança-
ment del sistema integrat del transport públic de Cata-
lunya (tram. 352-02129/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02130/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya (tram. 
352-02131/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 352-02132/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 352-02133/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Consumidors en Acció de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02134/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença del secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 352-02135/10)

Proposta de compareixença del director general de 
Transports i Mobilitat amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya (tram. 352-02136/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Transports Metropolitans de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 352-02137/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 352-02138/10)

Proposta de compareixença de Ricard Riol, president 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Pú-
blic, amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02139/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya (tram. 
352-02140/10)

Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb rela-

ció a la Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02141/10)

Proposta de compareixença de Manuel Megía, direc-
tor gerent dels serveis de Renfe Mercaderies, o d’una 
representació de Renfe a Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 352-02142/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Rodalies de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya (tram. 352-02143/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 352-02144/10)

Proposta de compareixença d’una representació la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 352-02145/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació Gene-
ral del Treball amb relació a la Proposició de llei de fi-
nançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya (tram. 352-02146/10)

Proposta de compareixença de Josep Mir, professor 
de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02147/10)

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02148/10)

Proposta de compareixença de Mateu Turró, enginyer 
i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02149/10)

Proposta de compareixença de Marta Sánchez Borràs, 
enginyera i directora de projectes del Centre d’Innova-
ció del Transport, amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 352-02150/10)

Proposta de compareixença d’Andrés López Pita, doc-
tor enginyer de camins i catedràtic de ferrocarrils de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02151/10)

Proposta de compareixença de Francesc Robusté, ca-
tedràtic de transport de la Universitat Politècnica de 
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Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de fi-
nançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya (tram. 352-02152/10)

Grup Parlamentari de Convergència i unió

Proposta de compareixença de Joaquim Forn, presi-
dent de Transports Metropolitans de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya (tram. 
352-02153/10)

Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02154/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de 
Viatgers amb relació a la Proposició de llei de finança-
ment del sistema integrat del transport públic de Cata-
lunya (tram. 352-02155/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Cullell, 
president de Tram, amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 352-02156/10)

Proposta de compareixença de Pablo Vázquez Vega, 
president de Renfe, amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 352-02157/10)

Proposta de compareixença de Joan Mora Bosch, pre-
sident de l’Agrupació de Municipis Titulars de Trans-
port Urbà, amb relació a la Proposició de llei de fi-
nançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya (tram. 352-02158/10)

Proposta de compareixença de Ricard Riol Jurado, 
president de la Plataforma per al Transport Públic, 
amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02159/10)

Proposta de compareixença d’Alain Flausch, secretari 
general de l’Associació Internacional de Transport Pú-
blic, amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02160/10)

Proposta de compareixença de Peter Hendy, president 
de Transport for London, amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya (tram. 352-02161/10)

Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic 
amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02162/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya (tram. 352-02163/10)

Proposta de compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, 
tècnica en mobilitat, amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 352-02164/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 

19.11.2014, DSPC-C 532

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00850/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 353-00851/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00852/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 353-00853/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Sindi-
cal Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00854/10)

Compareixença d’una representació del Sindicat Fe-
deral Ferroviari de la Confederació General del Tre-
ball amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 353-00855/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 353-00856/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya (tram. 353-
00857/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb re-
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lació a la Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya (tram. 353-
00858/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
per a la Promoció del Transport Públic amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya (tram. 353-
00859/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de fi-
nançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya (tram. 353-00860/10)

Compareixença d’Ole Thorson, enginyer de camins i 
expert en transport públic, amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya (tram. 353-00861/10)

Compareixença de Sito Alarcón, gerent adjunt de Bar-
celona Regional, i director de Projectes Ambientals, 
Territorials i d’Energia, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00862/10)

Compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de ca-
mins, canals i ports, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00863/10)

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya (tram. 353-
00864/10)

Compareixença de Francesc Magrinyà, professor d’ur-
banisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 353-00865/10)

Compareixença d’una representació de l’Autoritat del 
Transport Metropolità amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00866/10)

Compareixença d’una representació de Transports 
Metropolitans de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 353-00867/10)

Compareixença d’una representació de l’Agrupació de 
Municipis amb Transport Urbà amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 353-00868/10)

Compareixença d’una representació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 353-00869/10)

Compareixença d’una representació de Renfe amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema 

integrat del transport públic de Catalunya (tram. 353-
00870/10)

Compareixença d’una representació de Rodalies de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya (tram. 353-00871/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers 
amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 353-00872/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Consumidors en Acció de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 353-00873/10)

Compareixença de Josep Maria Cullell, president de 
Tram, amb relació a la Proposició de llei de finança-
ment del sistema integrat del transport públic de Cata-
lunya (tram. 353-00874/10)

Compareixença d’Alain Flausch, secretari general de 
l’Associació Internacional de Transport Públic, amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya (tram. 
353-00875/10)

Compareixença de Peter Hendy, president de Trans-
port for London, amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya (tram. 353-00876/10)

Compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, tècnica en 
mobilitat, amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya (tram. 353-00877/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Proposta de compareixença del síndic de greuges amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya. (tram. 
352-02104/10)

Proposta de compareixença de Josep Mir, professor 
de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02147/10)

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 352-02148/10)

Proposta de compareixença de Marta Sánchez Borràs, 
enginyera i directora de projectes del Centre d’Innova-
ció del Transport, amb relació a la Proposició de llei 
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de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 352-02150/10)

Proposta de compareixença d’Andrés López Pita, doc-
tor enginyer de camins i catedràtic de ferrocarrils de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya (tram. 352-
02151/10)

Proposta de compareixença de Francesc Robusté, ca-
tedràtic de transport de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de fi-
nançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya (tram. 352-02152/10)

Proposta de compareixença del secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 352-02135/10)

Proposta de compareixença del director general de 
Transports i Mobilitat amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya (tram. 352-02136/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya (tram. 
352-02140/10)

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94701).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.11.2014 a l’1.12.2014).
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 27.11.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/1991, del 10 de juliol, de les policies lo-
cals
Tram. 202-00069/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94412).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.11.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 di-
es hàbils (del 02.12.2014 al 04.12.2014).
Finiment del termini: 05.12.2014; 09:30 h.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el servei de 
trens de rodalia en les festes locals de Bar-
celona
Tram. 250-01282/10

Esmenes presentades
Reg. 92245 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 21.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 92245)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir que els horaris dels serveis de Ro-
dalies de Catalunya s’ajustin en tot moment a la de-
manda existent els dies de festa local a Barcelona que 
són feiners a altres municipis de la regió metropolitana 
de Barcelona.»

Proposta de resolució sobre l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10

Esmenes presentades
Reg. 92248 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 92248)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar a l’ajuntament de Canovelles que realitzi les actu-
acions pertinents amb el Departament de Cultura per 
tal de que es puguin realitzar les actuacions previstes a 
l’escola els Quatre Vents.»

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

De refosa dels punts 3, 4 i 5

«3. El Parlament de Catalunya valora positivament 
les actuacions de manteniment realitzades pel De-
partament d’Ensenyament les quals han implicat la 
col·locació d’un mòdul prefabricat més, la concessió 
de mitja dotació més de tècnica d’integració social, 
el manteniment de la dotació sencera a l’aula d’aco-
llida, així com, l’assignació addicional de dos mestres 
més per dur a terme la implementació de la sisena ho-
ra atès que es tracta d’un centre catalogat com a alta 
complexitat.»

Proposta de resolució sobre la suspensió 
cautelar de la regulació de l’activitat boletai-
re a les finques públiques de la Generalitat al 
Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10

Esmenes presentades
Reg. 91093 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 20.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 91093)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

A l’apartat b

«b. Obrir una taula de diàleg amb tots els sector afec-
tats: Propietaris privats, administració local, usuaris, 
agents socioeconòmics, etc, per tal de redactar un pla 
estratègic de dinamització econòmica dels Ports»
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Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10

Esmenes presentades
Reg. 92247 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 92247)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
les actuacions planificades en base a les prioritats de-
tectades a la zona.»

Proposta de resolució sobre la utilització de 
personal i recursos públics en la gestió pri-
vada de la sanitat
Tram. 250-01288/10

Esmenes presentades
Reg. 88287; 92008; 92251 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 88287)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

Al punt 4

«4. Establir mesures de control per tal d’impedir que 
els directius i els professionals que presten serveis re-
tribuïts en els centres públics i concertats del sector 
públic puguin desenvolupar, durant la seva jornada la-
boral al sector públic, activitats privades en el mateix 
o en un altre centre, ja siguin retribuïdes nominalment 
o mitjançant societats de les que formin part o hi par-
ticipin.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 92008)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 1

«1. Presentar al Parlament de Catalunya un informe 
jurídic per tal de dirimir les lleis i normes que ha de 

complir l’entitat BarnaClínic, donada la seva natura-
lesa jurídica com a entitat participada majoritària-
ment per l’Hospital Clínic.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’addició d’un nou punt

«1bis. Realitzar una inspecció específica per part del 
CatSalut a BarnaClínic i l’Hospital Clínic, per tal que 
es garanteixi la no discriminació de les persones ateses 
a l’Hospital Clínic ni com a conseqüència de l’activitat 
privada de BarnaClínic, ni per la seva situació eco-
nòmica, ni per cap altra situació. Inspeccionar també 
la utilització d’una planta de l’Hospital, la utilització 
de tots els recursos per a fer les proves pertinents per 
a intervencions realitzades per BarnaClínic i el siste-
ma retributiu als professionals contractats per les dues 
entitats (Hospital Clínic i BarnaClínic), les incompati-
bilitats a les que poden incórrer pel que fa a horaris i 
jornada laboral. Presentar al Parlament de Catalunya 
el resultat d’aquesta inspecció.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Del punt 2

«2. Sotmetre a debat i aprovació en seu parlamentà-
ria la instrucció que pretén regular l’activitat sanitària 
privada en centres sanitaris del SISCAT, blindant que 
mai es podrà fer activitat privada que comporti retar-
dar o posposar l’assistència de pacients del sistema sa-
nitari de cobertura pública.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 92251)

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

Del punt 1

«1. Prendre les mesures oportunes per tal de que ces-
si l’activitat privada que Barna Clínic realitza utilitzant 
els recursos materials i personals de l’Hospital Clínic 
de Barcelona i que, a més de vulnerar la normativa es-
tatal i europea sobre competència, suposa la utilització 
de recursos públics en benefici privat i estableix discri-
minacions d’accés al sistema sanitari públic en benefici 
exclusiu d’aquells ciutadans amb majors recursos eco-
nòmics.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Vetllar per tal que l’activitat privada que es pugui 
estar realitzant en qualsevol altre centre sanitari que 
formi part del Siscat s’ajusti a la legalitat vigent i que no 
comporti retardar o posposar l’assistència de pacients 
del sistema sanitari de cobertura pública.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 4

«4. Establir mesures de control per tal d’impedir que 
els directius i els professionals que presten serveis re-
tribuïts en els centres públics i concertats del sector 
públic puguin desenvolupar, durant la seva jornada la-
boral al sector públic, activitats privades en el mateix 
o en un altre centre, ja siguin retribuïdes nominalment 
o mitjançant societats de les que formin part o hi par-
ticipin.»

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla contra la desnutrició relaci-
onada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10

Esmenes presentades
Reg. 88286; 92009; 92250 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 88286)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«Posar en marxa un Pla Director de Nutrició de Cata-
lunya, que incorpori, entre d’altres, mesures de lluita 
contra la Desnutrició (Projecte Cap a la Desnutrició 
Zero), que inclogui: »

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

«– la implantació obligatòria en tots els hospitals de 
Catalunya de mètodes d’avaluació de la desnutrició re-
lacionada amb la malaltia aguda i crònica,»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

«– el cribratge també a l’Atenció Primària en el Pla 
d’Intervenció Individual i Compartit, tot prioritzant en 
els infants i pacients “fràgils” de patologies comple-
xes,»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 92009)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

D’addició d’un nou punt

«– l’avaluació nutricional a les residències geriàtri-
ques amb finançament total o parcial del Departament 
de Benestar i Família, els centres sociosanitaris, els 
serveis d’hospitalització i internament de salut mental, 
les llars residències, així com els centres d’atenció di-
ürna –hospitals de dia, centres de dia.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 92250)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a implementar l’estratègia d’intervenció en 
nutrició per a les persones amb necessitats comple-
xes de salut que actualment està en fase de disseny pel 
Programa de prevenció i atenció a la cronicitat.»

Proposta de resolució sobre la planificació 
de l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10

Esmenes presentades
Reg. 92010; 92246 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 92010)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

b) Reconsiderar el mapa d’oferta escolar i, concreta-
ment, el tancament les línies de P3 de l’escola pública 
previstes pel Departament d’Ensenyament, atenent el 
principi de corresponsabilitat amb els ajuntaments i la 
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comunitat educativa, els projectes educatius consoli-
dats, les necessitats socials i les realitats territorials, i 
establir una anàlisi demogràfica basada en cinc anys, 
i no pas en el curs immediat següent.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 92246)

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

De refosa dels punts a i b

«a. Continuar determinant l’oferta de llocs escolars 
tenint en compte l’oferta existent sufragada amb fons 
públics i les necessitats d’escolarització per atendre 
la població infantil prevista, amb la participació dels 
ens locals canalitzada a través de la Comissió Mixta a 
nivell general, i de les Taules Mixtes de planificació 
a nivell municipal, i tenint en compte les disposicions 
pressupostàries.»

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

Del punt c

«c. Continuar treballant en l’actualització del mapa de 
places d’educació infantil de primer cicle ocupades re-
alment, a partir dels moviments que hi ha hagut durant 
els darrers anys a nivell demogràfic.»

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

Del punt d

«d. Elaborar un informe a través del Consell Escolar 
de Catalunya sobre la conveniència de modificar el ca-
lendari escolar atenent a criteris pedagògics i de con-
ciliació familiar.»

Proposta de resolució sobre l’autorització 
ambiental de l’explotació de recursos mine-
rals al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93281; 93980).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts agroambientals als arrossaires del 
delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93282; 93981).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a les mani-
festacions prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 93283).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels llocs de treball de les empreses del 
grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93284; 93982).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de les 
accions contra els drets humans a Vene-
çuela
Tram. 250-01302/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93285; 93983).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la recupera-
ció del tram urbà de les carreteres N-340 i 
N-235 a l’Aldea
Tram. 250-01303/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93286; 93984).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les gestions 
amb el Govern de l’Estat per a garantir la vi-
abilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93287; 93985).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el canvi de co-
missaria de l’Agència Europea del Medica-
ment
Tram. 250-01305/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93288; 93986).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’estació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93289; 93987).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb Endesa Distribució, SL, per a evitar la 
supressió del centre de treball de Palafolls 
de l’empresa que fa el manteniment i l’aten-
ció d’emergències i per a millorar la qualitat 
del servei elèctric a la Selva i el Gironès
Tram. 250-01307/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93290; 93988).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració 
de la botiga Numismàtica Filatèlia Monge, 
de Barcelona, com a bé cultural d’interès 
nacional
Tram. 250-01308/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93291; 93989).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat a les comissaries dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 250-01309/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93292; 93990).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 466/X, sobre les peces 
d’uniformitat dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-01310/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93293; 93991).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
les unitats de la Divisió d’Investigació Crimi-
nal del Cos de Mossos d’Esquadra amb cà-
meres de vídeo i fotografia i ordinadors
Tram. 250-01311/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93294; 93992).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 45/X, sobre els torns de ser-
vei i les armilles antibales dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01312/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93295; 93993).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una taula sectorial de negociació de la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01313/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93296; 93994).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula de treball per al millorament de les 
condicions laborals de les unitats de segu-
retat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01314/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93297; 93995).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació de 
col·lapse dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 93298).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el protocol de 
reparació del dany per a la indemnització de 
les víctimes d’actuacions de la Policia de la 
Generalitat . Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 93299).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació del 
dret de prioritat o preferència en les con-
cessions i autoritzacions administratives es-
tablert pel reglament de la Llei 12/1987, de 
regulació del transport de viatgers per car-
retera mitjançant vehicles de motor
Tram. 250-01317/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 93300).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reclamació al 
Govern de l’Estat de la modificació de la dis-
posició transitòria tercera de la Llei 29/1994, 
d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93301; 93996).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció de les mesures administratives implan-
tades per la Federació Catalana de Futbol la 
temporada 2014-2015
Tram. 250-01319/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93302; 93997).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts pendents dels programes de des-
envolupament rural del 2013
Tram. 250-01320/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93303; 93998).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute a les entitats del tercer sector so-
cial
Tram. 250-01321/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93304; 93999).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les prestacions 
econòmiques vinculades al servei de les re-
sidències
Tram. 250-01322/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93305; 94000).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els plans estra-
tègics de serveis socials
Tram. 250-01323/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93306; 94001).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els plans de 
qualitat de serveis socials
Tram. 250-01324/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93307; 94002).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord del Govern de l’Estat relatiu al so-
terrament de la línia ferroviària entre Barce-
lona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 93308).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre els crèdits rà-
pids
Tram. 250-01326/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93309; 94003).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la carretera B-300
Tram. 250-01327/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 93310; 94004).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de les 
actuacions de la Brigada d’Informació de la 
policia de l’Estat amb relació als jutges i ma-
gistrats partidaris del dret a decidir
Tram. 250-01352/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92015 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El diari Ara en la seva edició del dilluns 17 de novem-
bre explica que membres de la Brigada d’Informació 
de la Policia de l’Estat van elaborar informes sobre els 
jutges i magistrats que havien signat una declaració a 
favor del dret a decidir. El diari La Razón, el mes de 
març d’enguany, va publicar les fotografies i alguns 
punts dels esmentats informes. Avui hi ha motius per 

pensar que la Policia va fer seguiments polítics dels 
jutges i que va entrar fins i tot en la seva vida priva-
da. D’altra banda, és evident que mostrar-se a favor 
d’una consulta no és cap delicte, per la qual cosa cal 
concloure que la Policia es va extralimitar en les se-
ves funcions o que algú va cursar ordres per interessos 
partidistes.

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

Proposta de resolució

El Parlament: 

1. Expressa la seva més enèrgica condemna davant 
l’actuació de membres de la Brigada d’Informació de 
la Policia de l’Estat que varen realitzar informes sobre 
les activitats públiques i privades dels magistrats que 
havien signat una declaració a favor del dret a decidir.

2. Considera que s’ha produït una clara i inadmissi-
ble extralimitació de funcions per part de la Policia 
de l’Estat.

3. Insta el Govern de la Generalitat a exigir explicaci-
ons al Ministeri de l’Interior i que es depurin respon-
sabilitats, ja siguin dels funcionaris si aquests es van 
extralimitar, ja siguin d’algun càrrec polític del Minis-
teri de l’interior, que, si fos el cas, hauria de ser cessat 
de forma immediata.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre l’Escola El Cal-
derí, de Caldes de Montbui
Tram. 250-01353/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 

Unida i Alternativa, Grup Mixt

Reg. 92431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Mena 
Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Quim Arrufat i Ibáñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola El Calderí de Caldes de Montbui, que va ini-
ciar la seva activitat el setembre de 2006, amb aquest 
ja farà vuit cursos, tot i les dificultats de no disposar 
d’uns espais adequats per desenvolupar la seva activi-
tat educativa per la manca d’unes instal·lacions en con-
dicions –l’edifici havia d’haver-se construït, segons les 
promeses de l’administració educativa, al cap d’uns 
tres anys de la seva entrada en funcionament– ha anat 
creixent i configurant el seu projecte educatiu a partir 
del model pedagògic de les comunitats d’aprenentatge, 
una alternativa educativa que promou la superació de 
les desigualtats socials mitjançant una pràctica educa-
tiva solidària, participativa i basada en un diàleg igua-
litari.

El centre acull actualment 305 alumnes i un total de 
22 mestres, a banda del personal no docent, 8 volunta-
ris i un bon nombre de famílies implicades amb el seu 
projecte educatiu, amb la voluntat d’afavorir el procés 
d’aprenentatge i de socialització dels infants, així com 
l’arrelament de l’escola al barri, tot fomentant la parti-
cipació, la solidaritat i la convivència.

L’escola El Calderí ha anat consolidant-se com una 
alternativa educativa més de l’oferta del municipi i ja 
forma part del mapa educatiu de Caldes de Montbui i 
hi està plenament integrada. A més l’escola, oberta al 
barri del Bugarai on està ubicat, s’està erigint com un 
important element de dinamització sociocultural que 
afavoreix la integració i la cohesió social en un barri 
dels més populars i amb més presència d’immigració 
del poble.

En els darrers anys s’ha produït una davallada de la 
natalitat, el que ha provocat un descens en el nombre 

d’infants que s’incorporen al sistema educatiu. Com a 
conseqüència es va reduir, el curs 2012-13 una línia de 
P-3 del Calderí pel fet de ser la darrera escola creada 
al municipi. Sembla que, de confirmar-se la tendència 
demogràfica a la baixa, segons el Departament d’En-
senyament, el curs 2015-16 podria haver-se de redu-
ir una nova línia a l’oferta de P-3, tot i que seria pre-
ferible aprofitar l’avinentesa per mantenir el nombre 
d’aules i rebaixar les ràtios, fet que garantiria una mi-
llor atenció educativa com a element clau per afavorir 
l’èxit escolar i educatiu de l’alumnat.

En cas de produir-se la reducció d’una nova línia de 
P-3, si aquesta s’apliqués un altre cop a l’escola el Cal-
derí suposaria l’inici de la desaparició del centre. La 
desaparició d’un centre consolidat en l’oferta educati-
va de Caldes, com és l’escola El Calderí, suposaria una 
pèrdua pel conjunt de la població i un empobriment 
de l’oferta educativa, carregaria encara més les ràtios 
dels altres centres d’educació infantil i primària per la 
possible migració de germans més grans i suposaria 
una pèrdua per al l barri on es troba ubicada, que ja se 
l’ha fet seva.

El març de 2014, el Parlament de Catalunya, en el 
marc de la Comissió d’Ensenyament i Universitats va 
aprovar una resolució que instava a revisar la decisió 
del Departament de no oferir places de P3 a l’escola 
El Calderí i, en cap cas, avançar la possible decisió de 
tancament. També l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
l’abril de 2014, a través d’una moció del Ple de la lo-
calitat, va mostrar la voluntat, per unanimitat de tots 
els grups municipals, de garantir la continuïtat de l’Es-
cola El Calderí com a centre d’educació infantil i pri-
mària i va instar el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya a, en cas que a partir del curs 
escolar 2015-16 calgui reduir una nova línia de P-3 a 
Caldes de Montbui, deixar llibertat a les famílies per a 
l’elecció del centre entre totes les alternatives de l’ofer-
ta educativa actual.

A l’agost de 2014 s’han iniciat les obres de construcció 
de l’edifici del Calderí, que segons el projecte aprovat 
pel Govern de la Generalitat serà una secció d’ense-
nyament secundari 2/0 amb quatre aules més i amb 
possibilitats d’ampliació a futur. Està previst que el 
nou edifici entri en funcionament el curs 2015-2016.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasig-
nats presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Garantir la continuïtat del projecte educatiu de co-
munitat d’aprenentatge que oferta l’escola El Calderí 
de Caldes de Montbui.

2) Garantir, a partir del curs 2015-2016, l’oferta de P3 
a l’escola El Calderí com a voluntat de mantenir l’ofer-
ta educativa pública de la localitat.
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3) Informar, a través d’una Taula de diàleg permanent 
i convocada a petició de qualsevulla de les tres parts 
(Ajuntament, Generalitat o Comunitat Educativa), a 
la Comunitat Educativa de l’Escola El Calderí dels 
acords presos a la Taula Mixta de planificació educati-
va de Caldes de Montbui.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC. Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA. Quim Ar-
rufat i Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt

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

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 92686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Matías Alonso 
Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A la zona nord de la ciutat de Sabadell, fruit de les re-
ivindicacions del moviment veïnal durant molts anys 
es va arribar a l’acord per executar l’anomenat Parc del 
Nord de Sabadell. Es tractava de fer possible una gran 
àrea verda des del bosc de Can Deu fins vora el riu Ri-
poll, és a dir, des del barri de Can Deu fins el Torre-
guitart, passant per la Plana del Pintor, San Julià, Ca 
n’Oriach i Torrent del Capellà.

El projecte que es va acordar es va veure interromput 
per les obres de prolongació del Ferrocarrils de la Ge-
neralitat.

Degut a les retallades en la inversió pública, les obres 
dels FGC s’han vist paralitzades un temps i porten un 
retard en la seva execució.

Des de fa mesos, paisatgísticament es poden veure 
muntanyes i muntanyes de terres que han quedat abo-
cades en el que hauria de ser el Parc del Nord.

La comissió del Parc del Nord (conformada per les as-
sociacions de veïns de la zona del parc del nord)va avi-
sar d’aquestes terres contaminades (hi ha un informe 
de l’agència de residus de Catalunya) i es van manifes-
tar des de la zona nord de la ciutat fins a l’Ajuntament 

el dia del ple municipal en que es va aprovar una mo-
ció per la retirada d’aquestes terres.

Tanmateix, es va aprovar una proposta de resolució el 
passat Setembre per la retirada de les terres, però pas-
sa el temps i la situació empitjora, com s’ha pogut veu-
re amb les pluges de les setmanes anteriors, i la Gene-
ralitat no dona una solució al greu problema.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. De manera urgent, procedir a la retirada i tracta-
ment d’aquestes terres contaminades de la zona del 
Parc del Nord.

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

3. Accelerar les obres dels FGC per executar per fi les 
obres del Parc del Nord.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

Carina Mejías Sánchez Matías Alonso Ruiz
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Proposta de resolució de solidaritat amb el 
Parlament i el Govern de les Illes Canàries 
amb relació a la convocatòria d’una consul-
ta sobre les prospeccions petrolíferes a les 
costes canàries
Tram. 250-01355/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Canàries està vivint uns moments convulsos per la de-
cisió del Govern de l’Estat d’autoritzar prospeccions 
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petrolíferes a les seves costes, en contra de l’opinió del 
Govern autonòmic i de bona part de la seva població, 
que s’ha mobilitzat de forma massiva expressant el seu 
rebuig a una activitat que pot afectar de forma greu 
a l’equilibri mediambiental i a l’economia de la zona.

El Govern de l’Estat ha presentat recurs d’inconstituc-
ionalitat davant la convocatòria d’una consulta sobre 
aquest tema el 23 de novembre per part del Govern 
canari: la consulta ha estat suspesa en ser admès a trà-
mit pel Tribunal Constitucional. D’altra banda, el 14 
de novembre l’Armada espanyola va atacar llanxes de 
l’organització ecologista Greenpeace prop de Lanza-
rote, provocant una situació de greu perill i ferides a 
una activista.

El Parlament de Catalunya ha d’expressar la seva so-
lidaritat amb les Illes Canàries, ja que compartim la 
voluntat de celebrar consultes sobre els temes fona-
mentals pels nostres territoris, i compartim també la 
preocupació per les conseqüències que les noves pros-
peccions petrolíferes tindran sobre els recursos turís-
tics i pesquers i per tant sobre l’economia de la zona 
així com els perills mediambientals i de seguretat.

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

Proposta de resolució

El Parlament: 

1. Expressa la seva solidaritat amb el Parlament i el 
Govern de les Illes Canàries que estan intentant que la 
ciutadania es pugui pronunciar en el marc d’una con-
sulta legal sobre una qüestió, com les prospeccions pe-
trolíferes, que és fonamental pel futur de les Canàries. 
En aquest sentit, critica la decisió del Govern de l’Es-
tat de presentar recurs d’inconstitucionalitat contra la 
consulta prevista pel 23 de novembre i que ha estat 
suspesa en admetre a tràmit el Tribunal Constitucional 
el recurs, i considera imprescindible que l’Estat espa-
nyol respecti el dret a decidir de la ciutadania sobre 
qüestions que afecten el futur de cada poble.

2. Insta el Govern a fer arribar al Govern l’Estat l’exi-
gència de responsabilitats polítiques al Ministre de 
Defensa en relació a l’atac totalment desproporcionat 
que l’Armada espanyola va dirigir el 14 de novembre 
contra membres de l’organització ecologista Green-
peace que protestaven contra les prospeccions petro-
líferes en aigües de les Canàries, prop de Lanzarote, i 
que va provocar una situació de greu perill pels mem-
bres de Greenpeace i fins i tot ferides a una activista.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

Proposta de resolució sobre l’atac contra els 
sistemes informàtics de la Generalitat du-
rant la jornada del 9 de novembre
Tram. 250-01356/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92696 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Tant el President de la Generalitat com el director del 
CESICAT han informat a l’opinió pública sobre un 
atac informàtic planificat contra els sistemes infor-
màtics de la Generalitat a l’entorn del 9 de novembre. 
Aquest atac a més de representar una agressió a la de-
mocràcia ha posat en perill serveis bàsics per a la ciu-
tadania.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament condemna l’atac perpetrat contra els 
sistemes informàtics de la Generalitat de Catalunya a 
l’entorn de la jornada del 9 de novembre i el considera 
un fet d’extrema gravetat tant per l’agressió a la demo-
cràcia que implica, com pel fet d’haver posat en perill 
la prestació de serveis bàsics per a la ciutadania.

2. El Parlament insta el Govern a: 

2.1. Dedicar tots els mitjans que siguin necessaris per 
tal d’esbrinar quina persona, grup o institució ha estat 
l’instigador de l’atac informàtic perpetrat contra la Ge-
neralitat a l’entorn del 9 de novembre i poder fer públi-
ca la seva identitat.

2.2. Presentar, en el termini d’un mes, davant el Par-
lament un informe exhaustiu sobre quins serveis de la 
Generalitat varen resultar afectats per l’atac als serveis 
informàtics i sobre les conseqüències que va suposar o 
hagués pogut suposar per a la ciutadania.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de truca-
des d’urgència 112
Tram. 250-01357/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92698 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La licitació pública per l’adjudicació del servei d’aten-
ció i gestió de trucades del 112, publicat per l’empre-
sa CAGTU del Departament d’Interior ha provocat la 
presentació d’un escrit molt dur, de data 12 de novem-
bre de 2014, de l’Associació de Teleoperadors i Tele-
gestors de Catalunya davant l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Paralitzar el procés de licitació pública del servei 
d’atenció i gestió de trucades del 112, publicat per 
l’empresa CAGTU el 30 de setembre de 2014, fins que 
l’Oficina Antifrau de Catalunya s’hagi pronunciat en 
relació a l’escrit presentat per l’Associació de Teleope-
radors i Telegestors de Catalunya, en data 12 de no-
vembre de 2014.

2. Presentar davant la Comissió d’Interior del Parla-
ment, abans d’un mes, un informe justificant les raons 
del Govern per tramitar la licitació publica del servei 
d’atenció i gestió del 112, fent especial referència a la 
qüestió de la possible vulneració de les condicions la-
borals del personal afectat.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

Proposta de resolució sobre el sanejament 
del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 93011 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodriguez i Serra, portaveu adjunt, Eva García 
Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Històricament, l’Hospital de Mataró ha tingut impor-
tants problemes pressupostaris per un dèficit de finan-
çament.

Des d’abans de la fusió dels dos centres sanitaris de 
Mataró, al Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena 
i la Clínica La Aliança, existien problemes pressupos-
taris que produïen un deute acumulatiu any rere any.

Al fer-se la fusió dels dos Centres (reduint uns 170 tre-
balladors/es) es crea el Consorci Sanitari de Mataró, 
que va assumir part de les deutes que hi havia i altre 
part d’elles van quedar a càrrec del PASS.

Posteriorment, l’any 1999, es va crear el Consorci Sa-
nitari del Maresme (CSdM) que va començar a fun-
cionar sense finançament pressupostari suficient per 
pagar les nomines dels treballadors ni els proveïdors, 
i a mes, després, ha hagut de fer front a una sèrie de 
contingències sense finançament (com recull l’informe 
econòmic del Consell Rector del 19 de desembre de 
2012). El Departament de Salut va incloure als pres-
supostos de 2013 un pagament per retornar el capital 
pendent d’amortitzar de dos préstecs contrets pel Con-
sorci, en un intent de reconèixer aquesta manca de fi-
nançament. L’actuació va ser insuficient i la situació de 
dèficit estructural es manté avui dia.

Aquesta situació, que es manté des de la creació del 
CSdM, ha provocat alteracions a la qualitat del servei 
assistencial.

A efectes pràctics, aquest dèficit de finançament al 
CSdM equival a un inici prematur de les retallades, 
adequant molt curosament les estructures de personal, 
fent molt poques inversions en material nou i aparells 
(el TAC i la RNM eren de segona ma, provinents de 
centres privats que ja els havien amortitzat, i per tant, 
models antics amb menys prestacions) i fent tan sols 
el mínim manteniment imprescindible de un edifici 
que també va néixer amb mancances estructurals que 
s’haurien d’anar solucionant i pagant sobre la marxa.
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Addicionalment, en tots aquests anys, els informes 
anuals d’Intervenció han assenyalat importants ano-
malies comptables, com el fet de realitzar inversions 
per equipaments sense el finançament del Departa-
ment de Salut i elaborar els pressuposts sense tenir en 
compte el fons d’amortització.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar, en el termini de tres mesos, una 
aportació extraordinària de recursos per sanejar la to-
talitat del dèficit estructural del Consorci Sanitari del 
Maresme i evitar la posada en risc de la prestació 
dels serveis sanitaris.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra Eva García Rodriguez
Portaveu adjunt del GP PPC Diputada del GP PPC 

Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 
a l’Escola Pia de Calella
Tram. 250-01359/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 93355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carlos Carrizosa 
Torres, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

En el colegio de Escola Pía de Calella, dentro del 
«Proyecto 1714» sobre la Guerra de Sucesión en Ca-
taluña, los alumnos de un curso de Primaria tuvieron 
que pintar un mapa, identificando en ellos varios paí-
ses. «¿Puedes situar en el mapa los siguientes países?», 
rezaba el enunciado del ejercicio. Lo más llamativo es 
la lista de países que los escolares tenían que identifi-
car en el mapa, colorearlos y señalar su capital: «Ca-
taluña, España, Portugal, Francia, Inglaterra y Alema-
nia». Es decir, los alumnos tuvieron que pintar de un 
color el territorio de Cataluña, y de otro el del resto de 
España.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a comparecer de forma inmediata en el Parla-
ment de Catalunya, mediante la Consellera d’Ensenya-
ment, Honorable Sra. Irene Rigau, e informar sobre la 
posición del Govern de la Generalitat en relación a 

1. Si se ha recabado información alguna de la Escola 
Pía de Calella para verificar la realidad de esta noticia.

2. Si la Conselleria de Ensenyament avala este tipo de 
ejercicios en que se muestra en 1714 una Cataluña in-
dependiente de España, como Portugal o Francia.

3. Las medidas previstas para que no se vuelvan a pro-
ducir hechos similares.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014

Carina Mejías Sánchez Carlos Carrizosa Torres
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit dels 
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 270-00012/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 45, tinguda el 27.11.2014, DSPC-P 87.

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 45, tingu-
da el 27.11.2014, DSPC-P 87.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.09.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 02.12.2014 al 09.12.2014).
Finiment del termini: 10.12.2014; 09:30 h.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció primària de salut
Tram. 302-00221/10

Esmenes presentades
Reg. 93240; 94414; 94458; 94463; 94684 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 93240)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Mar-
tínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
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 
l’atenció primària de salut (tram. 302-00221/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.2

1.2. Atorgar al metge de família els instruments diag-
nòstics necessaris dins dels processos assistencials del 
seu àmbit assistencial i el seguiment dels processos de 
trànsit entre nivells assistencials, garantint temps d’es-
pera màxims.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.3

1.3. Definir el rol de la infermeria en l’atenció primà-
ria a l’atenció primària que li permeti el lideratge dels 
projectes comunitaris, l’atenció dels programes de sa-
lut amb infants i adults, el seguiment dels malalts crò-
nics amb suport facultatiu, i començar la prova pilot 
de prescripció infermera de productes sanitaris i far-
macològics que no estiguin legalment subjectes a pres-
cripció mèdica medicaments.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.4

1.4 Atorgar a l’atenció primària el lideratge del segui-
ment i control dels pacients crònics així com el se-
guiment a través de les infermeries gestores de casos i 
a l’ingrés des dels centres de salut als centres sociosa-

nitaris i de salut mental, especialment de pacients frà-
gils i amb malalties cròniques reaguditzades.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.5

1.5 Generalitzar a tot el territori de Catalunya al llarg 
del 2015 el model d’atenció a tota l’atenció primària de 
psicòlegs psicologia clínica, traumatologia, reumatolo-
gia, oftalmologia i rehabilitació.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.7

1.7 Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableixi quins són els especialistes de l’atenció hospi-
talària que es poden incorporar com a consultors i/o 
assistencials a temps parcial a fi de resoldre amb els 
professionals d’atenció primària la major part possible 
de problemes de salut.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un punt 

1.7 bis Establir un sistema de col·laboració i integració 
entre els professionals d’atenció primària i els especia-
listes de l’Hospital de referència, de forma que permeti 
i faciliti l’intercanvi d’experiències i la valoració con-
junta de casos, així com també, de forma periòdica, re-
gular i programada, els professionals de primària pu-
guin participar en les sessions clíniques i les activitats 
formatives i de recerca del seu Hospital de referència.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.8

1.8 En el marc de la implementació de les TIC a l’aten-
ció primària, generalitzar a tot el territori de Catalu-
nya al llarg del 2015 la teledermatologia i la teleof-
talmologia, i desenvolupar en els propers dos anys la 
generalització de les consultes telemàtiques en els àm-
bits d’atenció en que això sigui posible, tot i garantint 
que aquest tipus de consulta no substituirà ni retarda-
rà l’atenció especialitzada presencial en aquells casos 
en que es requereixi.
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8 Esmena núm. 8
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 11

11. Presentar a la Comissió de Salut, en el termini d’un 
mes, l’estudi sobre les possibilitats reals d’aliances en-
tre les seves empreses públiques i consorcis per per-
metre que l’atenció primària no estigui en mans d’em-
preses privades.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

Carina Mejías Sánchez Carme Pérez Martínez
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
94414)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
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 l’atenció 
primària de salut (tram. 302-00221/10).

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

Al final del punt 1.4

1.4. Atorgar a l’atenció primària el lideratge del segui-
ment dels pacients crònics així com el seguiment a tra-
vés de les infermeries gestores de casos i a l’ingrés des 
dels centres de salut als centres sociosanitaris i de sa-
lut mental, especialment de pacients fràgils i amb ma-
lalties cròniques reaguditzades. Garantint que el pro-
grama d’atenció al pacient crònic no comporti pèrdua 
de personal d’AP.

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

Del punt 1.5

1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya al llarg 
del 2015 el model d’atenció el model de coordinació i 
suport a tota l’atenció primària de psicòlegs, traumato-
logia, reumatologia i oftalmologia.

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

En el punt 1.7

1.7. Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableix quins són els especialistes de l’atenció hospi-
talària que es poden incorporar com a consultors i/o 
assistencials a temps parcial a fi de resoldre amb els 
professionals d’atenció primària la major part de proble-
mes de salut. de cada hospital que farà de consultor/a 
per cada especialitat, amb temps de dedicació a aques-
ta feina, per als/les professionals d’atenció primària 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 1.11

1.11 Fer que tots els equips de primària s’incorporin a 
L’Estació clínica d’atenció primària (ECAP).

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

En el punt 2

2. Presentar i debatre al Parlament el nou model de 
farmàcia comunitària tant des del punt de vista de car-
tera de serveis preventius assistencials com el nou mo-
del de pagament i de gestió del medicament i altres 
productes.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 94458)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, Eva García 
Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular 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 l’atenció primària de sa-
lut (tram. 302-00221/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 6, del bloc II

«6. Presentar en tres mesos un Pla d’inversions 2015-
2022 de centres d’atenció primària, tot prioritzant 
aquelles inversions compromeses en anteriors plans 
d’inversions. Per tal de garantir el seu manteniment i 
millora de les infraestructures i la renovació tecnolò-
gica i la incorporació de noves tecnologies.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 7, del bloc II

«7. Aturar els concursos per a la contractació de la ges-
tió dels serveis sanitaris d’atenció primària en l’àmbit 
de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, de l’Alt Camp 
Oest, Barcelona 3A i Vic 2 Sud. En aquest sentit: 

7.1. La Generalitat ha de garantir documentalment 
que els programes assistencials dels CAP poden ser 
els mateixos amb aquest tipus d’operacions que els de 
qualsevol altre ambulatori.

7.2. La Generalitat ha de garantir els serveis essen-
cials que es presten als usuaris de la xarxa pública, 
sense pèrdua d’equitat en l’accés i sense una disminu-
ció en la qualitat dels mateixos, com ara els serveis 
d’urgències, l’assistència domiciliària, els serveis d’es-
pecialitats i que la medicació dels pacients no es redu-
irà seguint criteris d’estalvi econòmic.

7.3 La Generalitat ha de garantir la mateixa qualitat 
assistencial i el mateix nombre dels professionals.»

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra Eva García Rodríguez
Portaveu adjunt GP PPC Diputada GP PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 94463)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’atenció primària de salut (tram. 
302-00221/10).

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

1. Desenvolupar i reforçar l’atenció primària i comu-
nitària amb els punt següents: 

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.1. Concretar el catàleg de serveis de salut pública 
que s’ha de dur a terme des de l’atenció primària, en 
els centres de salut i en la comunitat de forma consen-
suada amb tots els agents implicats de cada territori 
- organitzacions professionals, sindicats, associacions 
de malalts, organitzacions científiques, institucions i 
proveïdors de serveis i representants polítics de totes 
les administracions.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.2. Atorgar al metge de família la capacitat de pro-
gramar l’atenció, amb els instruments diagnòstics dels 
processos assistencials i el seguiment dels processos 
de trànsit entre nivells assistencials, garantint temps 
d’espera màxims. Fent especial èmfasi en la gestió dels 
temps d’espera per a procediments terapèutics o proves 
diagnòstiques, la possibilitat de priorització des dels 
centres de salut en base a criteris mèdics, sempre ga-
rantint temps d’espera màxims, equitat territorial i una 
acceptable variabilitat entre proveïdors.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.3. Definir projectes on la infermeria pugui assumir 
el lideratge en l’àmbit comunitari, l’atenció dels pro-
grames de salut amb infants i adults, el seguiment dels 
malalts crònics; així com començar la prova pilot de 
prescripció infermera de determinats grups de medi-
caments que caldrà determinar en relació amb la seva 
tasca.

5 Esmena núm. 5
De modificació i d’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.4. Atorgar a l’atenció primària la responsabilitat del 
seguiment dels pacients crònics així com el seguiment 
a través de les infermeries gestores de casos. Facili-
tar l’ingrés des dels centres de salut i des dels centres 
d’urgència d’atenció primària (CUAPs) als centres so-
ciosanitaris i de salut mental, especialment de pacients 
fràgils i amb malalties cròniques reaguditzades.

6 Esmena núm. 6
De modificació i d’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya a partir 
del 2015 i en el menor temps possible, el model d’aten-
ció a tota l’atenció primària de psicòlegs, traumatolo-
gia, reumatologia i oftalmologia. Així com s’hauria de 
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treballar el desplegament d’especialistes itinerants en 
base a les necessitats de la piràmide d’edat de les ABS.

7 Esmena núm. 7
De modificació, d’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.8. En el marc de la implementació de les TIC a l’a-
tenció primària, ampliar les proves pilot de telederma-
tologia i la teleoftalmologia al llarg del 2015, i desen-
volupar en els propers dos anys la generalització de les 
consultes telemàtiques en els àmbits d’atenció en que 
això sigui possible i sempre sota la supervisió d’un es-
pecialista.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.9. Generalitzar i ampliar, per tal d’atendre tota la de-
manda, el Programa Pacient Expert Catalunya; un cop 
s’hagin estudiat en profunditat els resultats obtinguts 
fins ara i es confirmi la seva eficàcia.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.10. a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser ate-
sos per l’equip de salut o els professionals de referèn-
cia corresponents el mateix dia que sol·licitin l’atenció, 
sense cap excepció per motiu de condició administra-
tiva de la persona.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.10. b) En l’atenció primària, cal establir un màxim 
de quaranta-vuit hores d’espera en visites programa-
des per a ésser atès pel seu personal sanitari de refe-
rència.

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al pú-
blic, serveis d’urgència, vacances de les oficines de 
farmàcia per tal de garantir l’obertura de les oficines 
de farmàcia a municipis, per assegurar la màxima co-
bertura horària possible, revisant també els horaris de 
l’atenció primària i l’avaluació dels serveis d’urgència 
nocturns de les ABS.

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció 
primària sobre el total del pressupost en salut per tal 

de poder dur a terme tots els aspectes necessaris per 
reforçar la primària tractats ens els punts anteriors.

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

7. Anul·lar la resolució d’aprovació del quadre de ca-
racterístiques dels concursos de l’ABS de l’Escala i de 
l’ABS de l’Alt Camp Oest per tal que es modifiquin: 

– els plecs de condicions per tal que la solvència tècni-
ca s’adeqüi a l’objecte del contracte, és a dir, la gestió 
de serveis d’atenció primària.

– els criteris de valoració subjectius d’acord amb allò 
que diu l’informe relatiu a la moció 3/X, respecte els 
criteris de valoració de l’autonomia de gestió, organit-
zatius i corporatius amb un ús de la fórmula «fins a un 
màxim de X punts» per assignar puntuació a cada cri-
teri i subcriteri.

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

10. Impulsar els canvis legislatius i normatius neces-
saris per tal d’evitar la convocatòria de concursos per 
la gestió de l’atenció primària. Prèviament a qualse-
vol modificació definitiva, s’haurà d’engegar un tre-
ball amb els diferents agents del sector i els grups par-
lamentaris per tal de consensuar el model i haurà de 
constar necessàriament amb un debat i aprovació al 
Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-

gència i Unió (reg. 94684)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’atenció primària de salut (tram. 
302-00221/10).

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

Del punt 1

«1. En el marc del desplegament del Pla de Salut de 
Catalunya 2014-2015 i l’aplicació comunitària de tots 
els Plans Directors:»
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.4

«1.4. Atorgar a l’atenció primària el lideratge del se-
guiment dels pacients crònics així com el seguiment 
a través de les infermeries gestores de casos i a l’. Les 
infermeres d’atenció primària lideraran el seguiment 
d’aquests pacients crònics també en cas d’ingrés des 
dels centres de salut als centres sociosanitaris i de sa-
lut mental, especialment de pacients fràgils i amb ma-
lalties cròniques reaguditzades.» 

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

De refosa dels punts 1.5 i 1.6

«1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya de 
manera progressiva els models de suport específic i ex-
pert, en l’atenció primària de salut, a la patologia men-
tal, osteoarticular i oftalmològica i d’atenció en els as-
pectes relacionats amb l’atenció a l’estat nutricio nal i 
l’atenció fisioterapèutica.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.7

«1.7. Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableixi quines són les especialitats tributàries de par-
ticipar en el model de suport a fi de resoldre amb els 
professionals d’atenció primària la major part de pro-
blemes de salut.»

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.8

«1.8. En el marc de la implementació de les TIC a 
l’atenció primària, generalitzar progressivament a tot el 
territori de Catalunya al llarg del 2015 la teledermatolo-
gia i la teleoftalmologia, i desenvolupar en els propers 
dos anys la generalització de les consultes telemàtiques 
en els àmbits d’atenció en que això sigui possible.»

6 Esmena núm. 6
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.10

«1.10. El Govern adoptarà les mesures necessàries per 
tal que: 

a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser atesos per 
l’equip de salut o els professionals de referència cor-
responents el mateix dia que sol·licitin l’atenció.

b) En l’atenció primària, cal establir un màxim de re-
ferència de quaranta-vuit hores d’espera en visites pro-
gramades per a ésser atès pel metge o metgessa de 
família, per l’infermer o infermera i pel pediatre o pe-
diatra de referència.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Continuar desplegant el nou model de farmàcia 
comunitària tant des del punt de vista de cartera de 
serveis preventius assistencials com el nou model de 
pagament i de gestió del medicament i altres produc-
tes.»

8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al pú-
blic, serveis d’urgència, vacances de les oficines de 
farmàcia per tal de valorar la possibilitat de mantenir 
l’obertura de les oficines de farmàcia a municipis on, 
fruit dels tancaments nocturns indiscriminats de ser-
veis d’atenció continuada i d’atenció primària, s’han 
quedat sense cobertura.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Assignar capitativament a cada àrea bàsica de sa-
lut, en el Projecte de Pressupostos de la Generalitat del 
2015, una dotació econòmica suficient que permeti ga-
rantir, amb qualitat i equitat, el catàleg de prestacions 
de l’atenció primària i comunitària. De forma progres-
siva s’establiran les partides finalistes necessàries de 
les proves complementàries i les visites a especialistes 
per a garantir els temps màxims que estableixi el nou 
decret de modificació del decret 354/2002. Addicionar 
també els recursos econòmics i concretar els circuits 
de derivació que permetin l’ingrés directe de pacients 
crònics subaguts als centres sociosanitaris.»

10 Esmena núm. 10
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció 
primària sobre el total del pressupost en salut del 2015 
fins a arribar progressivament al nivell de 2010 i pre-
sentar un escenari pressupostari creixent de caràcter 
plurianual 2015-2020.»
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11 Esmena núm. 11

De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Realitzar el manteniment i la millora de les infra-
estructures d’atenció primària i la renovació tecnològi-
ca i la incorporació de noves tecnologies, d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. En la convocatòria de concursos públics per la ges-
tió de les àrees bàsiques de salut que actualment estan 
en règim de concessió al termini d’aquestes, es tindran 
en compte les mesures previstes a l’informe relatiu a 
la moció 3/X del Parlament de Catalunya sobre políti-
ques de salut, del Grup de Treball sobre Contractació 
Pública.»

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP de Convergència i Unió

De tot el punt 9

«9. Elaborar un informe sobre el nombre d’àrees bà-
siques que estan sotmeses a processos de concurs, 
tot indicant la data de venciment, i estudiant les dife-
rents alternatives per evitar que l’atenció primària surti 
a concurs i per blindar l’entrada d’empreses privades 
en la gestió de l’atenció primària, tot tenint present i 
respectant la Disposició Addicional Desena de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Cata-
lunya, a través de: 

9.1 L’aplicació del concepte que apareix a la Llei de 
Contractes del Sector Públic «mitjà propi», «assimilat» 
o entitats de base municipalista per centres de titulari-
tat pública.

9.2 El desenvolupament Decret 196/2010, de 14 de de-
sembre, del sistema sanitari integral d’utilització públi-
ca de Catalunya (SISCAT), per tal de consolidar la xar-
xa d’atenció primària i comunitària.»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Estudiar els canvis legislatius i normatius neces-
saris tant a nivell de Catalunya com espanyol per tal 
d’evitar la convocatòria, en la mesura del possible, de 
concursos públics per la gestió de les àrees bàsiques 
de salut.»

15 Esmena núm. 15
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Presentar a la Comissió de Salut, durant l’any 
2015, l’estudi sobre les possibilitats reals d’aliances 
entre les seves empreses públiques i consorcis per per-
metre la gestió dels equips d’atenció primària no esti-
gui en mans d’empreses privades.»

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa i la desigualtat
Tram. 302-00222/10

Esmenes presentades
Reg. 94428; 94681; 94682; 94689 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94428)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la pobresa i la desigualtat (tram. 302-
00222/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició en el punt 1.2

«1.2 Crear en el termini d’un mes la comissió de se-
guiment del compliment dels acords adoptats en el 
Debat General sobre l’increment de la pobresa i les de-
sigualtats, tal i com s’estableix a la Moció 151/X del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques socials.» 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Addició de dos subapartats en el punt 1.3

«f) Ajuts d’urgència social: nombre d’expedients apro-
vats, denegats i pendents, i import destinat.
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g) Usuaris i despesa per procedència de pagaments 
dels programes d’aliments.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició en el punt 1.5

«Crear un marc de coordinació estable i permanent 
entre el Govern de la Generalitat i les plataformes, as-
sociacions veïnals, sindicats de treballadors i altres 
entitats ciutadanes que estan treballant per la defensa 
dels drets socials de ciutadania a través de la solidari-
tat i l’autogestió.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 2.6

«2.6 Garantir les prestacions per fills a càrrec a totes 
les famílies en exclusió i en risc d’exclusió social amb 
una quantia suficient per garantir la igualtat d’oportu-
nitats dels menors..»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 4

«4. Sistema de Serveis Socials 

4.1. Enfortir el Sistema català de Serveis Socials, revi-
sant, adaptant, reforçant i aprovant una nova cartera 
de serveis adaptada a les noves necessitats socials, que 
incorpori la garantia d’aliments i els ajuts pel mante-
niment de l’habitatge, i compti amb la coordinació i 
col·laboració entre la Generalitat, les administracions 
locals i les entitats socials.

4.2. Garantir les partides en els pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2015, a l’àmbit de serveis socials que 
permeti millorar substancialment la dotació dels con-
tractes programes adreçats als ajuntaments i les sub-
vencions i contractes amb proveïdors i entitats del ter-
cer sector.

4.3. Dotar dels recursos econòmics a les partides 
d’emergència social per fer front a les necessitats més 
greus com la cobertura de les necessitats bàsiques ali-
mentàries de la ciutadania, especialment de la infàn-
cia, l’accés a l’habitatge digne o bé els subministra-
ments energètics.»

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 94681)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la pobresa i la desigualtat (tram. 302-
00222/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i de modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 2 i el punt 2.1

Al Parlament de Catalunya

2. Impulsar l’aprovació de les mesures necessàries per 
a donar compliment a l’article 24.3 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya en relació amb els persones i 
famílies en situació de pobresa. 

2.1. Demanar que la ILP de la Renda Garantida de 
Ciutadania es tramiti pel tràmit d’urgència i sense més 
retards injustificats.

2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans

Al Govern de la Generalitat 

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.3

2.3. Instar al President de la Generalitat a iniciar una 
negociació amb les empreses subministradores de ser-
veis bàsics, que ens permeti aprovar el Fons de Submi-
nistrament Social com a resposta a la pobresa energèti-
ca exigint que es facin co responsables de l’assumpció 
de les factures i rebuts impagats.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.4

2.4. Garantir que no es produirà cap desnonament a 
Catalunya per motius de amb risc d’exclusió social 
sense que s’hagi proporcionat prèviament una habitat-
ge alternatiu dins un marc de proximitat.
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5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.5

2.5. Incloure en el Pacte per la Infància les mesures 
necessàries per tal d’evitar la prohibició que cap menor 
pugui ser víctima o testimoni d’un desnonament.

6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 3.3

3.3. Promoure una política d’ingressos justa, solidària 
i ambiental, amb l’objectiu de la redistribució de la ri-
quesa i l’increment dels ingressos de la Generalitat de 
Catalunya, que incorpori entre altres, l’eliminació els 
beneficis fiscals als casinos, la reforma de l’Impost de 
successions, de patrimoni i l’impuls de nous impostos 
ambientals.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, del GP C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 94682)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa i la desigualtat (tram. 
302-00222/10).

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

De l’enunciat

«El Parlament de Catalunya insta el Govern, les se-
güents mesures:»

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

Del punt 1.1

«1.1. Seguir donant compliment, en el menor termini de 
temps possible, a les més de 30 mocions aprovades en 
el Parlament de Catalunya que preveuen actuacions de 
lluita contra la pobresa i la desigualtat i que estan pen-
dents d’execució.»

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

Del punt 1.6

«1.6. Analitzar, en el marc del nou contracte-programa 
del Departament de Benestar Social i Família amb els 
ens locals i conjuntament amb les entitats municipalis-
tes, l’adequació de les ràtios dels equips d’atenció soci-
al segons les necessitats reals detectades i que perme-
tin atendre les sol·licituds d’ajuts socials.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.4

«3.4. Presentar al Parlament de conformitat, un pla per 
combatre el frau fiscal, incrementant, d’acord amb les 
necessitats que plantegi el desenvolupament de les tas-
ques que li siguin encomanades, els recursos humans i 
tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya per tal de 
perseguir el frau fiscal i la economia submergida, coor-
dinant les actuacions amb l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària. L’objectiu del pla serà assolir els matei-
xos paràmetres que els països més avançats de la UE.»

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 94689)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa i la desigualtat (tram. 
302-00222/10).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a imple-
mentar, durant l’any 2015, les següents mesures: 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.2. Crear, en el termini d’un mes, la comissió de se-
guiment del compliment dels acords adoptats en el 
Debat General sobre l’increment de pobresa i les desi-
gualtats, la qual haurà de comptar amb representació 
de les entitats socials i professionals del sector.
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.3. Publicitar, a través del portal web htttp://trans-
parencia.gencat.cat/, les dades que permetin analitzar 
l’evolució de les situacions de pobresa i exclusió; totes 
elles, amb desagregació municipal, xifres absolutes i 
relatives i especificant les peticions, les denegacions 
i el motiu de les mateixes: beques menjador i renda 
mínima d’inserció. I igualment, les dades sobre desno-
naments i talls de subministrament energètic i d’aigua.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.4. Estudiar la possibilitat d’implementar una memò-
ria d’impacte social en les lleis que impulsi el Govern, 
a través de la qual es mesuri especialment la seva in-
cidència en allò que fa referència a l’increment de les 
desigualtats socials.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.5. Reforçar els mecanismes de coordinació estable i 
permanent entre el Govern de la Generalitat i les pla-
taformes, xarxes, associacions veïnals i altres enti-
tats ciutadanes que estan treballant per la defensa dels 
drets socials de ciutadania.

6 Esmena núm. 6
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2.1. Garantir el caràcter urgent, i no més retards in-
justificats, en la tramitació de la ILP de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, i definir, a partir d’aquesta, 
un model que doni resposta a les necessitats bàsiques 
d’aquelles persones sense ingressos i que disminueixi 
l’exclusió social.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2.2. Agilitzar el pagament de les transferències en con-
cepte de beca de menjador i amb la flexibilitat neces-
sària del sistema i deis pagaments per tal de fer front a 
les situacions canviants de les famílies al llarg del curs 
escolar, de manera que s’asseguri que el programa 
funciona d’inici a final, que els infants tinguin cobert 
l’àpat diari de principi a final de curs i que les famíli-
es amb situacions econòmiques sobrevingudes puguin 
demanar i rebre una beca de menjador escolar un cop 
iniciat el curs.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2.3. Donar compliment immediat, ja sigui a través d’un 
nou decret llei o de la modificació de la llei del Codi de 
Consum, al punt 24.i. de la Resolució 577/X del Par-
lament de Catalunya, sobre l’increment de la pobre-
sa i les desigualtats, ampliant el període d’aplicabili-
tat a tot l’any, simplificant substancialment els tràmits 
i incorporant ajudes per a les persones que no arri-
bin a l’1,5 de la renda de suficiència de Catalunya i no 
puguin afrontar el deute; i, al mateix temps, instar el 
Govern a negociar amb les empreses subministrado-
res, entre d’altres, mesures immediates per fer front a 
la pobresa energètica.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 2.4. i 2.5. en un sol punt

Establir, per mitjà de la modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum, l’obligatorietat de 
la mediació entre deutor i entitat financera abans de 
fer qualsevol llançament i l’exigència d’un informe dels 
serveis socials bàsics i la Junta Arbitral de Consum so-
bre els riscos socials, que s’ha de lliurar al jutge abans 
d’iniciar qualsevol desnonament en els casos d’habi-
tatge habitual.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 3.1., 3.2. i 3.3. en un sol punt: 

Preveure i quantificar els recursos necessaris per arri-
bar, en dues legislatures, a la despesa mitjana per cà-
pita dels països de la Unió Europea en inversió i des-
pesa social corrent. Atès l’estret marge competencial i 
recaptatori que té la Generalitat sobre els tributs su-
portats a Catalunya, es constata que només amb un es-
tat propi es podrà obtenir la plena sobirania fiscal per 
assolir, entre altres, aquest objectiu en despesa social.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou punt, el 4: 

4. Revisar, de forma immediata, l’Ordre BSF/130/2014, 
per la qual s’estableixen els criteris per determinar la 
capacitat econòmica de les persones beneficiàries de 
les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestaci-
ons econòmiques destinades a l’atenció a la situació 
de dependència que estableix la Cartera de serveis so-
cials, i la participació en el finançament de les presta-
cions de servei no gratuïtes. Aquesta revisió es durà a 
terme amb l’objectiu de recuperar els percentatges per 

http://transparencia.gencat.cat/
http://transparencia.gencat.cat/
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determinar la quantitat mínima garantida per a despe-
ses personals previstos a l’Ordre ASC/432/2007, de 22 
de novembre, pel qual es regulen els preus públics i el 
règim de participació de les persones beneficiàries en 
el finançament dels serveis del Sistema per a l’Autono-
mia i l’Atenció a la Dependència (SAAD), en l’àmbit 
territorial de Catalunya i garantir que les persones tin-
guin recursos econòmics suficients per a la seva auto-
nomia personal i social.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de suport al món 
pesquer
Tram. 302-00223/10

Esmenes presentades
Reg. 94432; 94460; 94683 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94432)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de suport al món pesquer (tram. 302-
00223/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt

«El Parlament insta el Govern a desplegar les accions 
i els recursos necessaris per impulsar el Pla de desen-
volupament del litoral català, amb la finalitat de po-
tenciar i ampliar l’economia vinculada al mar, fomen-
tant les seves empreses i diversificant els seus sectors 
productius.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt

«El Parlament insta el Govern a impulsar ajuts als sec-
tor pesquer i aqüícola de Catalunya potenciant la di-
versificació del sector, tal i com es va aprovar durant 
el Debat General sobre el Món Agrari, del passat 11 de 

juliol de 2014, a la Resolució 739/X del Parlament de 
Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt

«El Parlament insta el Govern a destinar recursos per 
impulsar campanyes de promoció i de consum de pro-
ductes marítims del litoral català, de qualitat i de 
proximitat, entre els consumidors catalans.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt

«El Parlament insta el Govern a reclamar al Govern 
de l’Estat que tingui en compte la realitat de la pesca 
mediterrània i que accepti les conclusions del procés 
de participació dut a terme pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, el qual marca les prioritats de la pesca de Catalu-
nya pel proper Programa Operatiu (PO) 2014-2020 del 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt

«El Parlament insta el Govern a impulsar i regular la 
compra de productes de proximitat del litoral català en 
la compra de les administracions públiques, tal i com 
es va aprovar a la Resolució 655/X, de 30 d’Abril de 
2014, de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural del Parlament de Ca-
talunya.»

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 

94460)

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 les polí-
tiques de suport al món pesquer (tram. 302-00223/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De tot el text de la moció que queda redactada de la 
manera següent

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Establir una línia d’ajuts directes del Fons Europeu 
Marítim i Pesquer 2014-2020 per a pagar els mariners 
forçosament aturats durant els períodes de veda per 
a que no hagin d’utilitzar l’atur al mateix temps que 
s’implementen fórmules de diversificació de l’activitat 
o formació durant aquests períodes.

2. Estudiar durant el primer semestre del 2015, en el 
marc del Consell de la Pesca amb les Confraries de 
Pescadors, els sindicats i l’Institut Social de la Marina 
el millor règim contractual per als mariners catalans 
per tal que es puguin complir els requisits necessaris 
per gaudir dels ajuts comunitaris i/o estatals.

3. Prioritzar el finançament de les mesures consen-
suades durant el procés de participació sobre el re-
partiment i distribució a Catalunya de la quantitat 
regionalitzada del Fons Europeu Marítim i Pesquer 
2014-2020.

4. Comprometre’s a complir i aplicar la normativa 
existent en l’àmbit pesquer i concretament la referida 
a les arts de pesca, a la potència dels motors i a les 
incur sions en àrees protegides, fondàries, etc.

5. Iniciar un procés d’informació pública per arribar 
a un acord per poder fer una consulta al poble de Ca-
talunya sobre les noves prospeccions d’hidrocarburs a 
les costes catalanes.

6. Establir un marc de gestió català de la pesca gene-
ralitzant el model que s’ha aplicat al Sonso i la gam-
ba blanca, aprovant durant la legislatura un calendari 
d’elaboració i posada en marxa dels Plans de gestió 
pesquera, per zones o per pesqueries o ambdós, com 
element imprescindible per fer una gestió sostenible 
ecològicament i econòmica i què garanteixi el futur del 
sector.

7. Elaborar un Informe Anual de l’estat de les pesque-
ries de Catalunya per tal de conèixer amb criteris cien-
tífics com estan els estocs i poder aplicar els indicadors 
als plans de gestió, a l’establiment de vedes, disminu-
ció/eliminació del descarts, etc., per aconseguir un bon 
estat ecològic el 2020 (RMS).

8. Reconèixer que no totes les formes de pescar són 
iguals, ni tenen el mateix impacte sobre el medi i que 
la pesca d’arrossegament té un alt impacte i una bai-
xa selectivitat, i per tant incentivar la pesca costanera 
de baix impacte ambiental, pocs descarts i què no usa 
arts d’arrossegament.

9. Ampliar les Reserves Marines fins arribar el 2020 
al 10 % de la superfície marina tal i com requereix el 
Conveni de les Nacions Unides sobre diversitat Biolò-
gica 2020 i dotar els recursos públics que garanteixin 
el manteniment i l’efectiva protecció.

10. Promoure mesures efectives per garantir la tra-
çabilitat i l’etiquetatge de comercialització de cara al 
consumidor promovent un Codi de bones pràctiques 
amb Mercabarna i altres atès que distribueix el 95 % 
del peix que es comercialitza per tal què faci un etique-
tatge comercial que garanteixi la informació al con-
sumidor.

11. Prioritzar les instal·lacions d’aqüicultura de baix 
impacte ambiental i aprovar durant aquesta legisla-
tura el procediment administratiu per tal de decidir i 
autoritzar les instal·lacions d’Aqüicultura, què per una 
part simplifiqui els complicats tràmits administrati-
us actuals i per altra permeti participar en el procés 
a totes les parts afectades ajuntament, pescadors de 
la zona, confraries, grups ecologistes ateses les con-
seqüències sistèmiques que se’n deriven d’aquest tipus 
d’instal·lacions.» 

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 94683)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de suport al món 
pesquer (tram. 302-00223/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

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

1. Que vetlli pel compliment de les competències de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en matèria d’acti-
vitats marítimes i de pesca marítima i recreativa a ai-
gües interiors, i la competència compartida en matèria 
d’ordenació del sector Pesquer (article 119) i sigui es-
menat el greuge comparatiu que pateixen des de sem-
pre els mariners catalans en les èpoques de paralitza-
ció temporal (veda) i que siguin efectuades les ordres, 
en la mateixa forma en la qual es fa per als titulars de 
vaixells pesquers (Armadors), perquè els mariners pu-
guin sol·licitar els ajuts que el FEP destina per aquest fi 
i evitin haver de consumir les seves prestacions d’atur.
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2. Defensar les singularitats del Mediterrani davant 
del nou Comissari de Pesca, per tal de reduir l’impacte 
de determinats aspectes de la Política Pesquera Comu-
na allunyats de les necessitats del Mediterrani.

3. Reclamar al Ministeri un Pla financer FEMP per 
a Catalunya que permeti assolir els grans reptes als 
que el sector de la pesca, l’aqüicultura i la comercia-
lització de Catalunya, s’enfronten en l’escenari Europa 
2020, i que compensi la manca d’aportació de l’Estat.

4. Garantir el màxim aprofitament dels recursos del 
FEMP tant a armadors com a mariners, amb l’objectiu 
d’assolir la sostenibilitat econòmica, ambiental i soci-
al del sector.

5. Rebutjar les propostes recentralitzadores en matèria 
de pesca, i a defensar les competències de la Genera-
litat de Catalunya, tot apostant per una gestió propera 
al ciutadà.

6. Defensar que el repartiment de l’increment de la 
quota adoptat a l’ICCAT, sigui accessible a la flota Ca-
talana i que el repartiment es realitzi atenen a criteris 
territorials, que cada CCAA conjuntament amb el sec-
tor pugui establir els mecanismes d’accés i gaudiment 
de la quota.

El Parlament de Catalunya: 

7. Reconeix les Confraries de Pescadors com a sistema 
organitzatiu del sector pesquer, donat que són institu-
cions arrelades al territori, i entitats col·laboradores 
de l’administració.

8. Dóna suport des del Parlament al Pla de Desenvo-
lupament del litoral elaborat des del DAAM, amb la 
finalitat de potenciar i ampliar l’economia del litoral 
català vinculada al mar mitjançant l’aprofitament de 
les oportunitats existents i la creació de les condicions 
favorables per al desenvolupament de litoral (punt 11 
de la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya so-
bre el Món agrari).

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’adjudicació de la gestió d’Ai-
gües Ter Llobregat
Tram. 302-00224/10

Esmenes presentades
Reg. 93261; 94430; 94462; 94687 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
93261)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat 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 l’adjudi-
cació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-
00224/10).

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

D’un nou apartat 3

«3. Una vegada es retorni l’expedient de l’adjudicació 
de la concessió d’Aigües Ter Llobregat a la Mesa de 
contractació, en compliment de la resolució de l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de la Genera-
litat de Catalunya i de conformitat amb el que disposa 
l’article 49 del text refós de la llei de contractes del sec-
tor públic, es procedeixi a declarar desert el concurs 
d’adjudicació i per tant– en atenció a la manifesta in-
compatibilitat de l’altra empresa concursant Agbar SA 
per aplicació de la normativa de protecció de la com-
petència, atès que dita empresa –a través de la societat 
d’economia mixta amb l’Àrea metropolitana de Barce-
lona, en que ostenta el 85% del capital, així com de 
l’empresa SORE i d’altres participades– és la principal 
distribuïdora en baixa del subministrament d’aigua 
domiciliària en l’àmbit del servei de subministrament 
en alta donat per ATLL i per tant es passi a gestionar 
directament els serveis d’Aigües Ter Llobregat per part 
de l’Agència catalana de l’aigua.»

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94430)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, 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 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 
302-00224/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Al punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a do-
nar compliment a les resolucions de l’Òrgan Adminis-
tratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat de 
Catalunya ratificada pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i el Tribunal Suprem i anul·lar el pro-
cés d’adjudicació de la concessió de la gestió d’abas-
tament en alta del sistema Aigües Ter Llobregat, recu-
perant-ne la gestió la Generalitat a través de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.»

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 94462)

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’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00224/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment a les resolucions de l’Òrgan Administra-
tiu de Recursos Contractuals de la Generalitat de Ca-
talunya, tenint en compte els possibles escenaris con-
seqüència del procés judicial.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2.b

«En funció dels escenaris que es puguin donar d’acord 
amb el punt anterior, preveure, si s’escau, un fons de 
contingència per a fer front a eventuals conseqüències 
econòmiques de les resolucions judicials»

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 94687)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’adjudicació de la gestió d’Ai-
gües Ter Llobregat (tram. 302-00224/10).

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pren-
dre les mesures legalment pertinents, un cop es disposi 
de la sentència del Tribunal Suprem referent a la me-
sura cautelar instada pel Govern de la Generalitat.» 

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.b

«2.b) Preveure un fons de contingència per tal de fer 
front a les conseqüències econòmiques i financeres de 
les resolucions judicials més probables.»

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’educació en el lleure
Tram. 302-00225/10

Esmenes presentades
Reg. 94429; 94461; 94472; 94685 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94429)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’educació en el lleure (tram. 302-00225/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 8.2

«8.2. Recuperar en el proper exercici pressupostari els 
convenis plurianuals, així com els convenis interde-
partamentals.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 8.3

«8.3. Treballar per agilitzar tràmits, elaborar un pla de 
pagaments a les entitats de lleure educatiu pel primer 
trimestre del 2015, i adaptar les convocatòries a les ne-
cessitats del sector.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 8.4

«8.4. Recuperar les línies de les subvencions a les AM-
PA’s per activitats extraescolars, així com augmentar 
les subvencions destinades als Plans Educatius d’En-
torn en els pressupostos de la Generalitat per al 2015.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 8.5

«8.5. En relació als ensenyaments no reglats (escoles de 
música, de dansa, ensenyaments d’idiomes de règim es-
pecial, etc.) atendre els pagaments en un màxim de dos 
mesos als ens municipals, així com augmentar les aju-
des en els pressupostos de la Generalitat per al 2015.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 12.1

«12.1. Identificar els àmbits territorials amb una parti-
cipació dels infants en el lleure educatiu més feble per 
tal de planificar i desenvolupar mesures de promoció 
de l’oferta i mesures d’accessibilitat.»

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
94461)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso Adria, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya 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 l’educa-
ció en el lleure (tram. 302-00225/10).

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

Al final del punt 1

1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement del 
valor educatiu del lleure i la importància estratègica 
d’aquest àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió 
socials, especialment de l’associacionisme educatiu 
pel fet que la seva dinàmica voluntària i austeritat en 
l’activitat, garanteix l’equitat i evita la discriminació 
per raons econòmiques.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De dos incisos al punt 2

2. El Parlament de Catalunya reconeix la trajectòria 
de les entitats d’educació en el lleure i especialment de 
l’associacionisme educatiu –caus, esplais i casals de 
joves de base associativa i voluntària– i la seva tasca 
educativa per al desenvolupament personal i col·lectiu 
dels infants i joves.



1 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 440

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 97

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

Del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a implementar accions que fomentin l’associ-
acionisme educatiu i li donin suport, que sensibilitzin 
sobre la seva contribució al desenvolupament personal 
i social d’infants i adolescents, a la construcció demo-
cràtica i la transformació social, així com que revalori 
el seu paper cabdal en educar per i en la participació 
des de la mateixa pràctica participativa, democràtica, 
voluntària i de foment de l’associacionisme i la impli-
cació social.

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

Del text entre el punt 3 i el punt 4

Pel que fa a les polítiques per a l’impuls de l’associa-
cionisme educatiu i l’educació en el lleure en general, 
el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt abans del punt 4

4.0. Promoure i enfortir els grups i casals de joves, en-
tesos com a projectes associatius, democràtics, auto-
gestionats i liderats per joves.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 4

4. Millorar i aprofundir en les estructures de coordina-
ció entre els diferents agents de l’associacionisme edu-
catiu, en especial en les estructures de coordinació en-
tre l’educació formal i del lleure educatiu per abordar 
l’educació d’una forma integral i conjunta.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 5

5. Promoure la participació de l’associacionisme edu-
catiu i, en general, les entitats de lleure de les entitats 
de lleure en les estructures de coordinació en l’àmbit 

educatiu en general com són els consells escolars mu-
nicipals, els plans educatius d’entorn, o les taules terri-
torials de coordinació que puguin existir.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 6 que resta redactat de la següent manera

6. Implicar l’associacionisme educatiu, i en general les 
entitats de lleure educatiu, en la planificació i implan-
tació de polítiques públiques en àmbits estratègics com 
el foment de la participació o polítiques socials i d’in-
clusió d’infants i joves.

En relació al finançament de les entitats del lleure edu-
catiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a:

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De dos incisos al punt 8

8. Garantir el suport econòmic i el compliment dels 
convenis subscrits per la Generalitat de Catalunya 
amb les entitats relacionades amb l’associacionisme 
educatiu (esplais, caus i casals de joves) amb el lleure 
i millorar aquest finançament a través de les mesures 
següents, tot realitzant un diàleg amb les entitats per 
consensuar la seva implantació:

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al final del punt 8.1

8.1. Garantir un finançament estable a curt i mitjà ter-
mini per poder dur a terme els projectes educatius de 
les entitats, reconeixent la necessitat d’enfortir les enti-
tats de segon grau.

11 Esmena núm. 11

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

Del punt 8.3 que resta redactat de la següent manera:

8.3. Impulsar la nova instrucció interna de la Gene-
ralitat aprovada en la moció 128/X sobre les mesures 
per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les entitats 
socials a fi i efecte d’agilitar tràmits, adaptar calenda-
ris i racionalitzar les justificacions també en l’àmbit de 
l’associacionisme educatiu.
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12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 8.4

8.4. Adaptar els mecanismes i dates de les justifica-
cions de subvencions a l’associacionisme educatiu a la 
realitat associativa i a una millora de la transparència, 
a partir d’un diàleg amb les entitats.

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 9

9. Obrir un procés de diàleg amb els ens locals, en es-
pecial els Ajuntaments, i amb l’associacionisme edu-
catiu per tal de garantir un espai propi a aquestes en-
titats perquè puguin desenvolupar amb facilitat i amb 
condicions adequades les seves activitats, així com per 
aprofundir en l’ús dels equipaments públics i la utilit-
zació de l’espai públic, a través de les estratègies se-
güents:

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 9.1

9.1. Promoure l’accés i l’obertura dels equipaments 
públics i de les instal·lacions de titularitat municipal a 
l’associacionisme educatiu.

15 Esmena núm. 15
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al final del punt 9.2

9.2. Promoure la cessió de locals d’equipaments mu-
nicipals a l’associacionisme educatiu, i la signatura de 
convenis que en garanteixin l’estabilitat, així com fa-
cilitar la utilització de l’espai públic per desenvolupar 
totes les seves activitats.

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9.2 bis

9.2 bis. Evitar anomenar Casals de Joves a equipa-
ments i espais municipals que no estiguin liderats per 
l’associacionisme juvenil.

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un incís al punt 9.3

9.3. Sensibilitzar, a través d’experiències positives que 
existeixen al nostre país, les direccions i els consells 
escolars dels centres públics per a l’autorització de l’ús 
de les instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu.

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al final del punt 10

10. Garantir la continuïtat del model de formació dels 
moviments associatius, en tant que aquests gaudeixen 
d’una experiència i trajectòria que els avala per la for-
mació dels voluntaris com a monitors i directors.

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 11

11. Estudiar les vies necessàries i implantar les me-
sures necessàries per tal d’homologar els nous certi-
ficats de professionalitat amb els cursos de formació 
realitzats en les escoles de formació dels moviments 
associat ius i evitar així la professionalització allunya-
da de l’essència de l’educació en el lleure, informar 
puntualment l’associacionisme educatiu des dels dife-
rents departaments implicats i negociar amb aquest les 
vies i mesures més adequades per aconseguir l’homo-
logació esmentada.

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11 bis

11 bis. Estudiar i valorar un model d’homologació dels 
certificats professionals en que una part significativa 
sigui homologada a partir de l’experiència voluntària 
i continuada en l’associacionisme educatiu, comple-
mentàriament a la formació.

21 Esmena núm. 21

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

Del text entre el punt 11 bis i el 12

En relació a la garantia del dret d’accés a l’associaci-
onisme educatiu i a tot el lleure educatiu en general al 
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lleure educatiu en general, el Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat a:

22 Esmena núm. 22
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 12

12. Elaborar un informe conjuntament amb les entitats 
del lleure i les altres administracions, sobre les desi-
gualtat ens l’àmbit de l’accés l’associacionisme educa-
tiu i a tot el lleure educatiu en general.

13. Desplegar i fer efectiu el dret a l’accés en igualtat 
d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la LEC 
i de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència en relació als aspectes següents:

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 13.1 que resta redactat de la següent manera

13.1. Establint un itinerari sistematitzat entre serveis 
socials i l’associacionisme educatiu i un sistema públic 
global d’ajuts, bonificacions i exempcions per als in-
fants amb més dificultats econòmiques, gestionat i co-
ordinat per la Generalitat, i especificant els criteris so-
cials i econòmics prioritaris per aquests ajuts.

24 Esmena núm. 24
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 13.2

13.2. Establint altres mesures de foment per garan-
tir que tots els infants i joves puguin participar en els 
plans i programes socioeducatius i en les activitats de 
l’associacionisme educatiu i a tot el lleure educatiu en 
general en condicions d’equitat, sense discriminació 
per raons econòmiques, territorials, social, culturals o 
de capacitat.

25 Esmena núm. 25
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del text entre el punt 13.2 i el punt 14

Pel que fa referència a l’equilibri territorial de l’accés a 
l’associacionisme educatiu, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a:

26 Esmena núm. 26
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 14

14. Combatre les desigualtats territorials en la provi-
sió de l’oferta, de la mà amb els ens locals, a través de 
plans locals de dinamització de l’associacionisme edu-
catiu a través de les accions següents:

27 Esmena núm. 27
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 14.1

14.1. Identificar els àmbits territorial amb una partici-
pació dels infants en l’associacionisme educatiu més 
feble.

28 Esmena núm. 28
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 14.2

14.2. Planificar mesures de promoció de l’associaci-
onisme educatiu l’oferta i mesures d’accessibilitat en 
aquestes zones de la mà de les entitats.

29 Esmena núm. 29
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 14.3

14.3. Posar les eines per facilitar i fomentar l’associ-
acionisme educatiu als barris i municipis que no en 
tenen, especialment a les zones amb una composició 
social desfavorida.

30 Esmena núm. 30
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 15

15. El Parlament de Catalunya reconeix i defensa el 
model que representen les entitats juvenils i l’associaci-
onisme juvenil en general, elements clau i imprescin-
dibles per a la construcció d’una societat amb qualitat 
i salut democràtiques.
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31 Esmena núm. 31

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

Diversos incisos al punt 16

16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a disse-
nyar un pla transversal conjuntament el moviment as-
sociatiu juvenil per abordar la promoció de la cultura 
participativa de les persones joves i la seva intervenció 
en els afers públics, el foment dels processos de parti-
cipació juvenil i l’impuls a l’associacionisme juvenil 
i el suport a les entitats a través de l’aprofundiment 
de l’educació en i per a la participació, la formació en 
participació al professorat, i la implicació de les famí-
lies en els centres escolars, així com la coordinació 
amb l’educació no formal.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 94472)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta, Carlos Car-
rizosa Torres, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’educació en el lleure (tram. 302-00225/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1

1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement del 
valor educatiu del lleure i la importància estratègica 
d’aquest àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió 
socials i el desenvolupament de la persona.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 5

5. Promoure la participació de les entitats de lleure le-
galment constituïdes en les estructures de coordinació 
en l’àmbit educatiu en general com són els consells es-
colars municipals, els plans educatius d’entorn, o les 
taules territorials de coordinació que puguin existir.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un punt 11 bis

11 bis. Vetllar perquè la formació dels professionals 
del lleure s’imparteixi sense cap ingerència política o 
ideo lògica.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 14.2

14.2. Planificar mesures de promoció de l’oferta i me-
sures d’accessibilitat en aquestes zones de la mà de les 
entitats amb participació de les entitats del lleure le-
galment constituïdes.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 15

15. El Parlament de Catalunya reconeix i defensa el 
paper que poden exercir model que representen les en-
titats juvenils i l’associacionisme juvenil en general, 
elements clau i imprescindibles per a la construcció 
d’una societat amb qualitat i salut democràtiques.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 16

16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a disse-
nyar un pla transversal per abordar la promoció de la 
cultura participativa de les persones joves i la seva in-
tervenció en els afers públics, el foment dels processos 
de participació juvenil i l’impuls a l’associacionisme 
juvenil a través de l’aprofundiment de l’educació per 
a la participació, la formació en participació al profes-
sorat, i la implicació participació de les famílies en els 
centres en les entitats de lleure, així com la coordina-
ció amb l’educació no formal.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

17. El Parlament insta el Govern a garantir que a totes 
les entitats del lleure –caus, esplais i casals de joves–, 
així com a totes les seves activitats, es respecti la neu-
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tralitat política, sense admetre cap tipus d’ingerència 
ideològica vers els usuaris dels serveis de lleure.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Inés Arrimadas García Carlos Carrizosa Torres
Portaveu adjunta GP C’s Diputat GP C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 94685)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’educació en el lleure (tram. 
302-00225/10).

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a implementar accions que ajudin a conso-
lidar i ampliar la valoració de la importància de l’edu-
cació en el lleure i que sensibilitzin, en els àmbits on 
no és prou coneguda, sobre la contribució del lleure 
educatiu en el desenvolupament personal i social dels 
infants i adolescents, i per extensió de la societat.»

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

Del punt 6

«6. Seguir implicant les entitats del lleure educatiu en 
la planificació i implantació de polítiques socials en àm-
bits estratègics relacionats amb els infants i joves, es-
pecialment aquells que fan referència a la lluita contra 
la pobresa infantil o el fracàs escolar.»

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

Del punt 7

«7. Continuar impulsant i potenciant campanyes de vi-
sualització a diferents nivells i accions de reconeixe-
ment i visibilitat de la tasca associativa, posant èmfasi 
especial a la difusió entre les persones nouvingudes i 
les persones amb risc d’exclusió social, així com im-
pulsar el coneixement i informació de les diferents as-
sociacions i entitats existents a cada territori.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’enunciat del punt 8

«8. Seguir mantenint el suport econòmic derivat dels 
convenis subscrits per la Generalitat de Catalunya 
amb les entitats relacionades amb el lleure i millorar 
aquest finançament a través de les mesures següents:»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 8.1 i 8.2

«8.1. Seguir garantint el finançament per poder dur a 
terme els projectes educatius de les entitats, recuperant 
tan aviat com sigui possible, els convenis plurianuals.» 

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 8.3

«8.3. Treballar per agilitzar tràmits, avançar els termi-
nis de pagament i adaptar les convocatòries a les ne-
cessitats del sector.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Negociar amb les entitats i estudiar les vies neces-
sàries per tal d’homologar els nous certificats de pro-
fessionalitat i qualificacions professionals amb els cur-
sos de formació realitzats en les escoles de formació 
dels moviments associatius i garantir l’accés a l’exer-
cici de la professió de totes les persones titulades a tra-
vés de les escoles d’educació en el lleure reconegudes 
per la Direcció General de Joventut.» 

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13.1

«13.1. Continuar garantint els recursos que es trans-
fereixen a les entitats de lleure educatiu per fomentar 
l’accés al lleure en igualtat d’oportunitats per als in-
fants i joves que participen de les seves activitats de 
curs i de períodes de vacances.»
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9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa de tot el punt 14

«14. Seguir dinamitzant mitjançant els plans de desen-
volupament comunitari l’enfortiment de la participa-
ció social, el reforçament del teixit d’entitats i la cohe-
sió, fomentant la creació d’oferta de lleure educatiu en 
barris i municipis amb una composició socioeconòmi-
ca més vulnerable.»

10 Esmena núm. 10
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 16

«16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dis-
senyar estratègies per abordar la promoció de la cultu-
ra participativa de les persones joves i la seva inter-
venció en els afers públics, el foment dels processos de 
participació juvenil i l’impuls a l’associacionisme ju-
venil. a través de l’aprofundiment de l’educació per a la 
participació, la formació en participació al professorat, 
i la implicació de les famílies en els centres, així com la 
coordinació amb l’educació no formal.»

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’anul·lació de l’adjudicació d’Ai-
gües Ter Llobregat a Acciona i sobre la re-
percussió d’aquesta decisió en les finances 
públiques de la Generalitat
Tram. 302-00226/10

Esmenes presentades
Reg. 93262; 94431; 94686 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 26.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
93262)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, 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 so-
bre l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en 

les finances públiques de la Generalitat (tram. 302-
00226/10).

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

D’un nou apartat 6

«6. Una vegada es retorni l’expedient de l’adjudicació 
de la concessió d’Aigües Ter Llobregat a la Mesa de 
contractació, en compliment de la resolució de l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de la Genera-
litat de Catalunya i de conformitat amb el que dispo-
sa l’article 49 del text refós de la llei de contractes del 
sector públic, es procedeixi a declarar desert el con-
curs d’adjudicació i per tant– en atenció a la manifes-
ta incompatibilitat de l’altra empresa concursant Ag-
bar SA. per aplicació de la normativa de protecció de 
la competència, atès que dita empresa –a través de la 
societat d’economia mixta amb l’Àrea metropolitana 
de Barcelona, en que ostenta el 85% del capital, així 
com de l’empresa SORE i d’altres participades– és la 
principal distribuïdora en baixa del subministrament 
d’aigua domiciliària en l’àmbit del servei de subminis-
trament en alta donat per ATLL i per tant es passi a 
gestionar directament els serveis d’Aigües Ter Llobre-
gat per part de l’Agència catalana de l’aigua.»

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94431)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, 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 so-
bre l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en 
les finances públiques de la Generalitat (tram. 302-
00226/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«6. Donar compliment a la resolució de l’Organisme 
Administratiu de Resolucions Contractuals de la Ge-
neralitat de Catalunya ratificada pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem i anul-
lar el procés d’adjudicació de la concessió de la ges-
tió d’abastament en alta del sistema Aigües Ter Llobre-
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gat, recuperant-ne la gestió la Generalitat a través de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.»

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 94686)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’anul·lació de l’adjudicació d’Ai-
gües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió 
d’aquesta decisió en les finances públiques de la Gene-
ralitat (tram. 302-00226/10).

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

De refosa dels punts 1, 2, 3 i 4

«1. El Parlament insta el Govern que el conseller d’E-
conomia i Coneixement i el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat informin conjuntament en seu parlamentà-
ria sobre el procés l’adjudicació de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat.» 

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. En cas que finalment s’hagi d’executar la resolució 
de l’OARCC, el conseller d’Economia i el Conseller de 
Territori assumiran les responsabilitats polítiques cor-
responents.»

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre els 
drets de l’infant
Tram. 360-00016/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
els drets de l’infant (reg. 92778).
Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Ens plau lliurar-vos l’informe sobre els drets dels in-
fants a Catalunya, d’acord amb la Convenció del Drets 
de l’infant, tal i com està previst a la Llei 14/2010, de 
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència.

Aquest informe recull un anàlisi específic sobre la si-
tuació de la infància a Catalunya amb relació a la Con-
venció de les Nacions Unides sobre els drets de l’in-
fant, coincidint amb el seu XXVè aniversari.

Per tal de donar compliment a la Llei, et demanem que 
es doni inici dels tràmits necessaris per tal que aquest 
informe pugui ser presentat a la comissió parlamentà-
ria corresponent, tot suggerint-vos la oportunitat per 
comparèixer davant de la Comissió per a la infància.

Tot agraint-vos la vostra disposició i col·laboració, us 
saludem ben cordialment,

Barcelona, 19 de novembre de 2014

Rafael Ribó Ma Jesús Larios
Síndic Adjunta per a la defensa dels
 Drets dels infants i adolescents

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 409-00002/10

Designació de membres

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 19 de 
novembre de 2014, ha estat informada dels membres 
designats pels grups parlamentaris per a formar part 
de la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics. La Sub-
comissió és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
M. Dolors Rovirola i Coromí

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Dionís Guiteras i Rubio

Grup Parlamentari Socialista 
Òscar Ordeig i Molist

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Marisa Xandri Pujol

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

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

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10

Renúncia a la vicepresidència
Reg. 93274 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Cima Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la seva renúncia com a 
Vicepresident de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014

Xavier Cima Ruiz
Diputat del GP de CiU

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Ratificació del president

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 
del Reglament del Parlament, ha ratificat com a presi-
dent el diputat Pere Vila i Fulcarà per a proveir la va-
cant causada per la renúncia del diputat Albert Batet i 
Canadell.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia.  Pere Vila i Fulcarà
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
655/X, sobre la inclusió de criteris de quali-
tat i proximitat en la contractació pública de 
productes agroalimentaris
Tram. 290-00585/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 92753 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 655/X, sobre la in-
clusió de criteris de qualitat i proximitat en la contrac-
tació pública de productes agroalimentaris (tram. 290-
00585/10), us informo del següent:

Des de l’aprovació de la Resolució 655/X de Parlament 
de Catalunya, sobre la inclusió de criteris de qualitat 
i proximitat en la contractació pública de productes 
agroalimentaris, s’ha constituït un grup de treball In-
ter departamental per la creació del pla de contracta-
ció pública alimentària.

Aquest grup està constituït per membres de diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya, des de el 
Departament de Presidència, el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, el Departament de Salut a el Departament d’Eco-
nomia i Finances. També s’estan realitzant consultes 
a altres departaments com Justícia i Ensenyament per 
tal de tenir en compte altres criteris per incloure en els 
expedients de contractació pública.

Els eixos de treball que s’han establert com a priori-
taris per a l’elaboració del Pla de Contractació Públi-
ca Alimentària són l’adquisició de productes agroali-
mentaris de proximitat, la inclusió en els expedients 
de contractació pública els criteris de valoració de les 
ofertes contractuals basats en la qualitat, els aliments 
de temporada, les denominacions d’origen protegides, 
les indicacions geogràfiques protegides, les marques 
oficials de qualitat, les característiques mediambien-
tals i els costos de vida, la producció agrària ecolò-
gica, la producció integrada i la venda de proximitat.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 
657/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 37/2013, sobre Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent al 
2010 i al 2011
Tram. 290-00587/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 93158 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 657/X, sobre l’In-
forme de fiscalització 37/2013, sobre Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2010 i al 
2011 (tram. 290-00587/10), us informo del següent:

Amb relació a les recomanacions que la Sindicatura 
de Comptes va incloure a l’Informe 37/2013, FGC va 
presentar un seguit de comentaris i al·legacions inclo-
sos en el capítol 7 (Tràmit d’al·legacions, pàgines 72 
a 83), que està publicat al web de la Sindicatura de 
Comptes.

En el capítol esmentat, FGC assenyala les observaci-
ons pertinents sobre els aspectes financerocomptables, 
pressupostaris i de legalitat, que està aplicant en els 
àmbits de gestió de la seva competència.

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
658/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 1/2014, sobre el Consorci d’Edu-
cació de Barcelona, corresponent al 2012
Tram. 290-00588/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 93342 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 658/X, sobre l’Infor-
me de fiscalització 1/2014, sobre el Consorci d’Edu-
cació de Barcelona, corresponent al 2012 (tram. 290-
00588/10), us informo del següent:

El Consorci d’Educació de Barcelona treballa per 
donar compliment a les recomanacions de la Sindica-

Fascicle tercer
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tura de Comptes recollides en l’Informe de Fiscalitza-
ció 1/2014.

Barcelona, 21 de novembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
659/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 28/2013, sobre el Programa 314, 
atenció a la immigració, del Departament 
de Benestar Social i Família, correspo-
nent al 2011
Tram. 290-00589/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 93349 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 659/X, sobre l’Infor-
me de fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, 
atenció a la immigració, del Departament de Benes-
tar Social i Família, corresponent al 2011 (tram. 290-
00589/10), us informo que pel que fa a les recoma-
nacions de la Sindicatura de Comptes recollides en 
l’Informe de fiscalització 28/2013, la Direcció General 
d’Immigració ha pres les mesures oportunes per a una 
planificació estratègica del programa de subvencions i 
una formalització de totes les actuacions que integren 
la instrucció i avaluació d’expedients de subvenció.

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
660/X, sobre la facilitació de les dades de 
contacte de les associacions de consu-
midors i usuaris per part del servei tele-
fònic 012
Tram. 290-00590/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 92990 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 660/X, sobre la facilitació de les dades de 

contacte de les associacions de consumidors i usuaris 
per part del servei telefònic 012 (tram. 290-00590/10), 
us informo, amb el document annex, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb el compliment de la Resolució 660/X, 
cal dir que el servei telefònic 012 compleix adequada-
ment amb la instància referent a la facilitació d’infor-
mació sobre consum.

Cal recordar que el 012 és el telèfon d’informació dels 
serveis de la Generalitat, no pas un telèfon d’informa-
ció d’abonats telefònics, tot i que també informa d’al-
tres serveis que s’ofereixen des de l’àmbit privat quan 
en té coneixença i són d’interès general.

Quan es produeixen demandes d’informació al 012 so-
bre associacions de persones consumidores, el 012 
respon a partir de la informació que consta a la base 
de dades d’Associacions de Consumidors, accessible al 
web de l’Agència Catalana de Consum.

Cal assenyalar que les trucades al 012 demanant da-
des de contacte d’organitzacions relacionades amb la 
defensa del consumidor són molt poc freqüents. Per 
contra, sí que són usuals les consultes de casos con-
crets relacionats amb els drets de les persones consu-
midores, que es responen d’acord amb la informació 
que facilita l’Agència Catalana de Consum. Cal dir 
que el 012 és el telèfon d’atenció ciutadana de Con-
sum de Catalunya, i per tant, és el telèfon de consulta 
de l’Agència Catalana de Consum. Així, cada any es 
reben i s’atenen més de 50.000 trucades, i cal posar 
en relleu que el nivell de satisfacció declarat per les 
persones que truquen és d’un 4,5 sobre una puntuació 
màxima de 5.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Control del compliment de la Resolució 
661/X, sobre l’accés als procediments de 
mediació de consum
Tram. 290-00591/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 92787 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
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donar compliment a la Resolució 661/X, sobre l’accés 
als procediments de mediació de consum (tram. 290-
00591/10), us informo del següent:

L’article 31 del decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el 
procediment de mediació en les relacions de consum, 
estableix que les entitats acreditades que duen a terme 
el procediment de mediació de consum poden establir 
un preu per a l’exercici de l’activitat mediadora que, 
en cap cas, pot tenir caràcter dissuasiu per a les parts.

L’import, la forma de pagament i els subjectes obligats 
i les excepcions s’han de desenvolupar d’acord amb la 
normativa vigent.

Segons l’article, 2.2, són entitats acreditades per a dur 
a terme la mediació, els serveis públics de consum, les 
organitzacions de persones consumidores, les associ-
acions i els col·legis professionals, així com les altres 
entitats que rebin l’acreditació mitjançant una norma 
amb rang de llei.

Per part de l’Agència Catalana del Consum, organis-
me autònom que depèn del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, atenent allò 
què estableix aquesta resolució, no s’ha fixat cap preu 
per a l’exercici de l’activitat mediadora, i no hi ha cap 
previsió per a dur-ho a terme.

No obstant, el decret de Mediació, en acreditar altres 
entitats de caràcter públic i privat per a dur a terme 
l’activitat mediadora, obre la porta a què puguin esta-
blir un mecanisme per garantir simplement els costos 
que implica la mediació.

En qualsevol cas, sempre hi haurà l’opció de sol·licitar 
la mediació a l’Agència Catalana de Consum lliure de 
cost.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
663/X, sobre la línia de molt alta tensió entre 
Santa Coloma de Farners i Riudarenes
Tram. 290-00593/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 92788 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 663/X, sobre la línia 
de molt alta tensió entre Santa Coloma de Farners i 
Riudarenes (tram. 290-00593/10), us informo del se-
güent:

El Govern ha encarregat al Col·legi Oficial d’Enginyes 
Industrials de Catalunya un estudi amb l’objectiu de 
replantejar i tornar a estudiar, amb relació al ramal de 
la línia de molt alta tensió de Santa Coloma de Farners 
a Riudarenes, els aspectes següents:

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

b) Que, en cas que es consideri imprescindible el refor-
çament de la línia per a atendre les necessitats de sub-
ministrament actuals, s’estudiï la possibilitat de con-
vertir l’actual línia de 132 kV en una línia de 220 kV.

c) Que si, malgrat els estudis i replantejaments ante-
riors, es considera imprescindible la instal·lació de la 
línia de 400 kV, aquesta instal·lació s’executi de mane-
ra soterrada, ja que és una solució de viabilitat tècnica 
demostrada.

Mentre no es disposi d’aquest informe, la tramitació 
de l’expedient ha quedat congelada per part de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
669/X, sobre les obres de construcció del 
baixador Roda de Berà - Creixell a la línia 2 
de rodalia de Tarragona
Tram. 290-00599/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 91999 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 669/X, sobre les 
obres de construcció del baixador Roda de Berà - Crei-
xell a la línia 2 de rodalia de Tarragona (tram. 290-
00599/10), us informo del següent:

El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, en compliment de la resolució 595/VIII del Par-
lament de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Mo-
bilitat es va adreçar al Ministeri de Foment sol·licitant 
que es realitzés un estudi de viabilitat per construir un 
baixador Roda de Berà - Creixell, en el qual s’avalués 
tant la viabilitat tècnica de l’actuació com la seva ren-
dibilitat econòmica.

Així mateix, la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat Terrestre està finalitzant la redacció d’un 
estudi d’avaluació de la viabilitat tècnica, funcional i 
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la rendibilitat socioeconòmica de cadascuna de les di-
verses alternatives plantejades per a aquesta infraes-
tructura i determinar-ne la solució més òptima per al 
territori.

Un cop es disposi d’aquests resultats, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat es tornarà a adreçar al Mi-
nisteri de Foment i a Adif per tal de continuar promo-
vent la construcció del baixador Roda de Berà - Crei-
xell.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
670/X, sobre la construcció d’un baixador a 
la zona de Bellissens, a Reus, a la línia 1 de 
rodalia de Tarragona
Tram. 290-00600/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 92000 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 670/X, sobre la 
construcció d’un baixador a la zona de Bellissens, a 
Reus, a la línia 1 de rodalia de Tarragona (tram. 290-
00600/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat està redactant un estudi 
previ per analitzar la viabilitat tècnica i socioeconòmi-
ca d’una nova estació a la zona de Bellisens de Reus, 
com a pas previ per sol·licitar al Ministeri de Foment la 
redacció del corresponent projecte constructiu.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
671/X, sobre la instal·lació d’un tercer rail a 
la línia 11 de rodalia entre Figueres i Portbou 
i el millorament de la connectivitat transfron-
terera
Tram. 290-00601/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 92001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la resolució amb número de tra-
mitació 290-00601/10, R 671/X, sobre la instal·lació 
d’un tercer rail a la línia 11 de rodalia entre Figueres i 
Portbou i el millorament de la connectivitat transfron-
terera, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 92001).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 09.12.2014 al 31.12.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 15.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.
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Control del compliment de la Resolució 
676/X, sobre la implantació d’un model co-
educatiu per a l’aprenentatge de valors i de 
rols de gènere basats en la igualtat i el res-
pecte
Tram. 290-00606/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 92002 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 676/X, sobre la 
implantació d’un model coeducatiu per a l’aprenentat-
ge de valors i de rols de gènere basats en la igualtat i 
el respecte (tram. 290-00606/10), us informo del se-
güent:

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels 
centres una aplicació informàtica perquè cada centre 
elabori el seu Projecte de Convivència (PdC) on es tre-
balla la coeducació en l’àmbit dels valors i les actituds.

La coeducació suposa la promoció d’una educació que 
potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació 
de tota mena de discriminació per raó de sexe, així 
com la integració de forma explícita i amb continguts 
d’aprenentatge de la perspectiva de gènere. Concreta-
ment la diagnosi inicial en matèria de coeducació del 
projecte de convivència ofereix actuacions i recursos a 
fi de donar resposta a les necessitats detectades.

El curs 2014-2015 s’ha inclòs de manera explícita en 
els documents per a l’organització i la gestió dels cen-
tres, dins l’àrea de convivència i clima escolar, un 
apartat dedicat a la coeducació i la promoció de la 
igualtat de gènere.

El Departament d’Ensenyament ofereix formació tele-
màtica adreçada als professionals de l’educació per al 
desenvolupament de programes de formació i capaci-
tació específica i permanent en matèria d’igualtat:

També el Departament d’Ensenyament, en col-
laboració amb l’Institut Català de les Dones, ofereix 
formació per al curs 2014-2015, amb l’objectiu de re-
flexionar sobre la pràctica coeducativa i les noves mas-
culinitats, i donar eines per treballar dins de l’aula els 
nous rols socials de gènere i orientació sexual.

A través de l’Obra Social la Caixa, el Departament 
d’Ensenyament ofereix formació amb la finalitat de 
prevenir i/o eliminar la violència masclista en el con-
text socioeducatiu a través de l’acció educativa.

El programa Estimar no Fa Mal liderat per l’Institut 
Català de les Dones s’emmarca dins la línia estratègi-
ca de Sensibilització i Prevenció del Programa d’Inter-
venció Integral contra la Violència Masclista (PIIVM 

2012-2015), i respon a la voluntat d’endreçar, homoge-
neïtzar i millorar l’eficàcia del conjunt de les actuaci-
ons preventives així com dels continguts que s’adrecen 
a joves adolescents que es realitzen des de les diferents 
administracions públiques i institucions. Per part del 
Departament d’Ensenyament, es fa difusió als centres 
educatius d’una postal informativa d’aquest programa 
on es recullen les diferents actituds, comportaments i 
sentiments que tenen les persones joves quan «estimar 
no fa mal» i quan «estimar fa mal» amb la finalitat 
de sensibilitzar els adolescents i les persones joves so-
bre aquestes actituds i comportaments i ser un pretext, 
també, per treballar-ho a l’aula.

Així mateix dins la pàgina web de l’XTEC hi ha un 
enllaç amb la pàgina web de l’Institut Català de les 
Dones on es troben recursos didàctics adreçats al pro-
fessorat per treballar el tema de les violència de gènere 
i les relacions abusives.

http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/pro-
gramasalutescola

Els continguts dels cursos on-line en matèria de co-
educació, adreçats al professorat, estan actualitzats 
amb la fi d’oferir a l’alumnat tots els recursos i eines 
de qualitat per la correcta pràctica coeducativa, i per 
treballar l’equitat i la no discriminació per raó de sexe 
o orientació sexual.

També s’ofereix dins la pàgina web de l’XTEC, un 
apartat dedicat a la Coeducació http://www.xtec.cat/
web/projectes/coeducacio on es troben recursos, ex-
periències, formació, bibliografia, enllaços d’interès i 
recomanacions vinculades amb la coeducació en els 
centres escolars.

El Departament d’Ensenyament, conjuntament amb 
l’Institut Català de les Dones, està elaborant un qua-
dern pedagògic sobre coeducació, destinat al professo-
rat del Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació 
Infantil a fi de treballar el tema de la coeducació en les 
franges d’edat de l’educació infantil.

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels 
centres educatius els següents protocols, on en la se-
va part preventiva disposen de diferents guies i recur-
sos que complementen el protocol i donen eines per a 
la prevenció de relacions abusives i/o de violència de 
gènere:

– Protocol de prevenció, detecció i intervenció en front 
de l’assetjament entre iguals.

– Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront 
el ciberassetjament entre iguals.

El Departament d’Ensenyament està treballant en un 
nou protocol de prevenció, detecció i intervenció entre 
iguals, per a casos d’odi i discriminació en els centres 
escolars.

El Departament d’Ensenyament en els documents per 
a l’organització i gestió dels centres educatius al curs 

http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/programasalutescola
http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/programasalutescola
http://www.xtec.cat/web/projectes/coeducacio
http://www.xtec.cat/web/projectes/coeducacio
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetjament_iguals
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetjament_iguals
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2014-2015 fa referència al correcte ús del llenguatge 
no sexista i al foment dels nous rols igualitaris:

Els centres en el procés educatiu han de garantir es-
pecialment:

– La promoció d’un llenguatge verbal i gràfic que trac-
ti equitativament ambdós sexes.

– L’ús no sexista dels espais educatius del centre.

– La utilització de llibres de text i materials didàctics 
i curriculars que promoguin un tracte equitatiu entre 
dones i homes.

– La incorporació als continguts curriculars de la 
perspectiva de gènere, dels sabers de les dones al llarg 
de la història i de les tasques de cura envers les perso-
nes i els espais indistintament per part d’ambdós sexes.

– L’orientació professional i acadèmica no estereotipa-
da i sense discriminacions sexuals ni socials.

– La potenciació d’una educació afectiva que afavorei-
xi la construcció d’una sexualitat positiva i saludable.

– La gestió positiva de situacions de conflicte vincu-
lades a comportaments i actituds de caràcter sexista i 
d’orientació afectivosexual.

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
680/X, sobre la taula de treball contra la vio-
lència masclista i la dotació de personal dels 
jutjats de violència de gènere
Tram. 290-00610/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 91994 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 680/X, sobre la tau-
la de treball contra la violència masclista i la dotació 
de personal dels jutjats de violència de gènere (tram. 
290-00610/10), us informo que pel que fa al punt a) 
la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordi-
nada contra la Violència Masclista continua treballant 
per coordinar les actuacions dels diferents departa-
ments de la Generalitat i els organismes relacionats 
amb la violència masclista, fomentar instruments de 
col·laboració entre els diferents agents, vetllar pel com-
pliment de les actuacions acordades i avaluar-ne les 
accions i proposar nous projectes a posar en funcio-
nament.

D’altra banda, us informem que d’acord amb el man-
dat del Parlament de Catalunya contingut a la Resolu-
ció 323/X, de 2 d’octubre, en data 1 d’abril de 2014 es 
va constituir el Grup de Treball de Violència Masclis-
ta, de l’Observatori Català de la Justícia, que té com 
a objectiu ser un instrument d’anàlisi per promou-
re iniciatives i mesures que afavoreixin l’eradicació 
de la violència masclista. Aquest grup de treball està 
format per membres de l’organització judicial, el Col-
legi d’Advocats de Catalunya, l’Institut Català de les 
Dones, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona, així com representants dels departaments 
d’Ensenyament, Interior, Benestar Social i Família i 
Justícia.

En relació al punt b) el Departament de Justícia, amb 
l’aprovació de la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, ha regularitzat el nombre de 
dotacions a cobrir en els jutjats de violència sobre la 
dona, garantint el personal necessari i el bon funcio-
nament d’aquests jutjats.

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
692/X, sobre les obres de reforma de l’Es-
cola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo-
bregat
Tram. 290-00622/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 93343 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 692/X, sobre les 
obres de reforma de l’Escola El Cau de la Guineu, de 
Corbera de Llobregat (tram. 290-00622/10), us infor-
mo del següent:

Aquest estiu s’han executat obres a l’Escola Cau de la 
Guineu amb un pressupost de 75.279 euros.

El Departament d’Ensenyament està treballant d’acord 
amb la priorització acordada amb la comunitat educa-
tiva del centre.

Barcelona, 21 de novembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
693/X, sobre l’Escola Abrera
Tram. 290-00623/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 93344 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 693/X, sobre l’Es-
cola Abrera (tram. 290-00623/10), us informo del se-
güent:

La construcció d’una nova escola al municipi d’Abrera 
està en procés de licitació. El Departament d’Ensenya-
ment té previst l’adjudicació del concurs durant el mes 
de desembre de 2014.

Els alumnes estan escolaritzats en mòduls de manera 
provisional i aquest estiu s’han ampliat espais mentre 
no es construeix la nova escola.

Barcelona, 21 de novembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
694/X, sobre l’adscripció d’un tècnic d’edu-
cació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de 
Cornellà de Llobregat
Tram. 290-00624/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 93345 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 694/X, sobre 
l’adscripció d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola 
Antoni Gaudí, de Cornellà de Llobregat (tram. 290-
00624/10), us informo del següent:

L’Escola Antoni Gaudí no incrementarà la dotació de 
Tècnic/a d’Educació Infantil el curs 2014/2015 atès 
que el centre no compleix els requisits de priorització 
per procedir a una redistribució d’efectius. L’Escola 
Antoni Gaudí té un grup de primer curs d’educació in-
fantil de segon cicle i cap alumne escolaritzat amb ne-
cessitats educatives especials.

Des dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix 
Llobregat s’ha informat i argumentat a l’Ajuntament de 
Cornellà, a la direcció i a l’Associació de Mares i Pares 

de l’Escola Antoni Gaudí del no increment de la dota-
ció de Tècnic/a d’Educació Infantil.

Barcelona, 21 de novembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
695/X, sobre la inclusió en la Cartera de ser-
veis socials de mesures d’atenció social i 
educativa amb relació a les situacions de risc 
regulades per la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 290-00625/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 93350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de les resolucions amb nú-
mero de tramitació 290-00625/10, (Resolució 695/X), 
290-00626/10 (Resolució 696/X), 290-00627/10 (Re-
solució 697/X), 290-00628/10 (Resolució 698/X) i 
290-00629/10 (Resolució 699/X), el control de com-
pliment de les quals correspon a la Comissió de la In-
fància, atesa la diversitat de dades que es demanen que 
afecten a d’altres Departaments.

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 93350).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.12.2014 al 21.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.
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Control del compliment de la Resolució 
696/X, sobre el desplegament per reglament 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència
Tram. 290-00626/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 93350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es 
reprodueix en l’expedient amb número de tramitació 
290-00625/10.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 93350).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.12.2014 al 21.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.

Control del compliment de la Resolució 
697/X, sobre l’atenció als infants necessitats 
durant l’estiu
Tram. 290-00627/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 93350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es 
reprodueix en l’expedient amb número de tramitació 
290-00625/10.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 93350).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.12.2014 al 21.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.

Control del compliment de la Resolució 
698/X, sobre la consolidació dels centres 
oberts per a infants i adolescents com a ser-
vei social
Tram. 290-00628/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 93350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es 
reprodueix en l’expedient amb número de tramitació 
290-00625/10.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 93350).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.12.2014 al 21.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.

Control del compliment de la Resolució 
699/X, sobre l’establiment d’un procediment 
de queixa per als infants i adolescents dins 
el sistema de protecció a la infància i l’ado-
lescència
Tram. 290-00629/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 93350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es 
reprodueix en l’expedient amb número de tramitació 
290-00625/10.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 93350).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.12.2014 al 21.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.
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Control del compliment de la Resolució 
700/X, sobre la Comissió de Seguiment del 
Pacte per a la Infància a Catalunya
Tram. 290-00630/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 93241 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 700/X, sobre la Co-
missió de Seguiment del Pacte per a la Infància a Ca-
talunya (tram. 290-00630/10), us informo que el pas-
sat 13 de novembre de 2013 es va celebrar la primera 
reunió de la Comissió de seguiment del Pacte per a la 
Infància a Catalunya.

El 17 de juliol de 2014 es va presentar a la Comissió de 
seguiment l’enfocament estratègic del Pla d’atenció in-
tegral a la infància i l’adolescència 2014-2017.

Es preveu que la propera reunió de la Comissió de se-
guiment del Pacte per a la Infància a Catalunya tingui 
lloc el 12 de desembre d’enguany.

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
719/X, de suport al dret d’autodeterminació 
del Sàhara Occidental
Tram. 290-00648/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 92711 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 719/X, sobre el suport al dret d’autodeter-
minació del Sàhara Occidental (tram. 290-00648/10), 
us trameto, en annex, còpia de l’escrit que el director 
general de Relacions Exteriors va trametre al director 
general per al Magrib, Àfrica, Mediterrània i Pròxim 
Orient, del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació 
donant-li trasllat de l’esmentada Resolució.

Barcelona, 19 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
720/X, de suport a la Unió d’Afectats per Te-
xaco
Tram. 290-00649/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 92712 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 720X, sobre el suport a la Unió d’Afec-
tats per Texaco (tram. 290-00649/10), us trameto, en 
annex, còpia de l’escrit que el director general de Re-
lacions Exteriors va trametre al director general per a 
Iberoamèrica, del Ministeri d’Afers Exteriors i Coope-
ració donant-li trasllat de l’esmentada Resolució.

Barcelona, 19 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
728/X, sobre l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
Tram. 290-00655/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 93339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00655/10, sobre l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
93339).

Pròrroga apartats b, c i d: d’acord amb els articles 94 i 
140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrro-
ga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern 
per a retre comptes davant la Comissió corresponent, 
el qual finirà el 21.01.2015, a les 09:30 h.

Pròrroga apartat a: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per 
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 18.02.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.

Control del compliment de la Resolució 
801/X, sobre l’itinerari i la freqüència de pas 
de l’autobús interurbà que connecta Rubí 
amb l’Hospital de Terrassa i la implantació 
d’una tarifa social
Tram. 290-00716/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 92346 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 801/X, sobre l’itine-
rari i la freqüència de pas de l’autobús interurbà que 
connecta Rubí amb l’Hospital de Terrassa i la implan-
tació d’una tarifa social (tram. 290-00716/10), us in-
formo del següent:

La Direcció General de Transports i Mobilitat s’ha re-
unit amb l’Ajuntament de Rubí per tal de valorar la se-
va proposta de nou recorregut del servei de transport 
interubà.

Un cop analitzada aquesta proposta s’ha constatat 
que el servei actual no serveix únicament als usuaris 
de l’Hospital sinó que també als viatgers que tenen 
com a destinació la ciutat de Terrassa i la zona del 
polígon industrial Can Parellada (aproximadament 
un 33,53% dels usuaris de la línia respecte, el 22,17% 
de l’Hospital). Per que fa als guanys en temps (10 
min d’anada i 5 min de tornada) no sembla que justi-
fiquin suficientment aquesta mesura, tenint en comp-
te que perjudicaria a més de la meitat dels actuals 
usuaris de Terrassa.

Per tal de satisfer la demanda d’un servei més directe 
entre Rubí i l’Hospital de Terrassa s’està analitzant la 
viabilitat de la creació d’un nou servei amb el recor-

regut proposat, si bé es podria prolongar fins a Sant 
Quirze del Vallès. Aquest nou servei «hospitalari», 
plantejaria l’oportunitat de modificar la línia B8 en el 
sentit de deixar de realitzar el tram fins a Sant Quirze 
del Vallès i la parada de l’Hospital i realitzar un re-
corregut més urbà a Terrassa, que permetés escurçar 
temps de recorregut als usuaris.

No obstant, actualment la línia B8 és un servei defi-
citari que es troba inclòs en el contracte programa de 
l’empresa Marfina Bus, SA amb una aportació màxi-
ma de 159.998,12 € i una ocupació d’uns 11 usuaris per 
expedició. La nova línia a crear suposaria, a banda del 
propi dèficit que generés, un increment del dèficit real 
de l’actual, atès que els usuaris actuals que tenen com 
a destinació l’Hospital de Terrassa passarien a l’altra 
línia.

En conseqüència actualment s’està treballant conjun-
tament amb els ajuntaments afectats i l’operador de 
transport per fer una proposta de servei que resulti via-
ble des del punt de vista tècnic i econòmic.

Barcelona, 18 de novembre de 201

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 93250 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 116/X, sobre la política tribu-
tària i econòmica del Govern de l’Estat (tram. 390-
00116/10), us informo del següent:

Pel que fa a la revisió de l’objectiu de dèficit, s’ha pre-
sentat una demanda al Tribunal Suprem contra els ob-
jectius de dèficit de les comunitats autònomes 2013-
2016 per l’incompliment de la disposició transitòria 
primera de la llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat financera. També s’ha tras-
lladat al Govern de l’Estat la reclamació per recuperar 
les tres dècimes del PIB a les quals va renunciar en el 
Programa d’estabilitat 2014-2017.
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D’altra banda, el recurs d’inconstitucionalitat a què es 
refereix la moció és el que va interposar el Govern de 
l’Estat contra el Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, 
que va crear l’impost català sobre els dipòsits en enti-
tats de crèdit.

Posteriorment, però, el Parlament de Catalunya, un 
cop convalidat el Decret-llei esmentat el va tramitar 
com a projecte de llei, del que n’ha resultat la Llei 
4/2014, del 4 d’abril. Contra aquesta Llei, el Govern 
de l’Estat no ha presentat recurs d’inconstitucionalitat, 
sinó que s’ha activat, conforme a allò disposat a l’art. 
33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional 
(LO 2/1979, de 3 de octubre), la Comissió Bilateral de 
Cooperació Generalitat-Estat

En data 4 de juliol de 2014, el Govern de l’Estat ha 
aprovat el Reial decret-llei 8/2014 –per tant, amb pos-
terioritat al debat i aprovació de la moció examinada– 
mitjançant el qual es fixa el tipus del 0,3% aplicable en 
l’impost estatal sobre els dipòsits en entitats de crèdit 
(creat per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, originà-
riament amb un tipus del 0%)

El Govern de la Generalitat està duent a terme les ac-
tuacions necessàries per tal de garantir la recaptació 
derivada d’aquest impost, ja que l’objectiu del Govern 
de la Generalitat en el sí de la Comissió Bilateral es-
mentada es concreta en resoldre l’assumpte en el sentit 
d’obtenir o bé la compensació a què es refereix l’art. 
6.2 LOFCA, o bé la validació de la normativa catalana 
i per tant, obtenir-ne l’ingrés corresponent.

Finalment, el Govern s’ha adreçat al Ministeri d’Hi-
senda i Administracions Públiques per tal de reclamar 
una revisió de les bestretes de l’exercici 2014, a la vista 
de les noves dades de recaptació en el primer trimes-
tre d’enguany que mostren un increment amb relació a 
l’any anterior del 8,2% de l’IRPF i del 13,2% de l’IVA, 
i de la modificació de les previsions macroeconòmiques 
del Govern de l’Estat pel que fa a l’evolució del PIB.

El Govern va sol·licitar també el passat mes de se-
tembre al Ministre d’Hisenda i Administracions Pú-
bliques la concessió a la Generalitat de bestretes per 
l’import que correspongui del Fons de Competitivi-
tat a partir de l’exercici 2014. La liquidació dels re-
cursos d’aquests fons es produeixen dos anys després 
de l’exercici en el qual es van produir. Així, els recur-
sos procedents del Fons de Competitivitat de l’exer-
cici 2014 no es liquidaran fins a l’any 2016. Tenint en 
compte això i que aquest any no es modificarà el mo-
del de finançament, el Govern va sol·licitar l’atorga-
ment de bestretes a partir del 2014 per l’import que 
correspongui a aquests fons aquests anys. L’Executiu 
apel·lava així a la lleialtat institucional i a la confiança 
legítima i justificava aquesta sol·licitud per les greus 
tensions de tresoreria i pel perjudici que produeix en 
les finances de la Generalitat la liquidació tardana 
del fons. El passat 6 de novembre, el secretari d’Estat 
d’Administracions Públiques, Antonio Beteta, va de-

negar aquesta petició de Catalunya, una petició com-
partida amb altres comunitats autònomes.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 119/X, 
sobre el sistema de pensions i la futura se-
guretat social catalana
Tram. 390-00119/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 92789 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 119/X, sobre el sistema de 
pensions i la futura seguretat social catalana (tram. 
390-00119/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt 3, des del Departament d’Empresa 
i Ocupació s’han enviat respectives cartes, tant al se-
cretari d’Estat de Seguretat Social com al president de 
la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acu-
erdos del Pacto de Toledo, als efectes de traslladar el 
contingut de la Moció i, obrir, així, el procés de nego-
ciació amb l’Estat.

Pel que fa al punt 4, la secretaria d’Ocupació i Relaci-
ons Laborals ha enviat una carta a la secretària d’Estat 
d’Ocupació, reclamant l’estudi i l’aplicació de les me-
sures establertes.

Pel que fa al punt 5, l’informe La Seguretat Social ca-
talana, emès pel Consell Assessor per a la Transició 
Nacional (CATN), analitza les funcions que hauria de 
portar a terme l’eventual Agència Catalana de la Se-
guretat Social en relació amb la recaptació i percepció 
de prestacions, el disseny i gestió financera i actuarial, 
la gestió del fons de reserva, així com els recursos hu-
mans i sistemes tecnològics necessaris.

Pel que fa al punt 6, el govern ha impulsat l’elaboració 
d’un mapa de prestacions socials a Catalunya, actua-
ció prèvia i necessària per a l’estudi de la viabilitat de 
disposar d’un nou sistema de gestió de les prestacions 
orientades a la integració social i laboral. En aquest 
mapa, s’hi han de veure reflectides totes les prestacions 
de caràcter econòmic i de serveis a persones que tenen 
com a finalitat la protecció social, amb l’objectiu d’or-
denar el conjunt de les prestacions de la Generalitat.

De cadascuna de les prestacions cal disposar d’un se-
guit d’informació, entre d’altra, finançament, garantia 
de la prestació, requisits per accedir-hi, anys acreditats 
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de residència a Catalunya requerits per a percebre-la, 
quantia de la prestació, motius d’extinció, suspensió i 
reintegrament de la prestació, i incompatibilitats de la 
prestació i normativa reguladora.

Pel que fa al punt 7, el Govern, d’acord amb la llei 
10/2012, del 25 de juliol, de publicació de les balances 
fiscals, inclou en la documentació annexa al projecte 
de llei de pressupostos la balança fiscal de Catalunya 
amb l’Administració central amb les darreres dades 
disponibles. En aquest sentit, el Govern té previst in-
cloure a més a més com a documentació annexa en el 
proper avantprojecte de llei de pressupostos el càlcul 
de la balança fiscal corresponent als fluxos d’ingressos 
i despeses de Catalunya amb la Seguretat Social.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 121/X, 
sobre mesures en matèria de polítiques de 
seguretat pública
Tram. 390-00121/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 92242 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 121/X, sobre mesures en ma-
tèria de polítiques de seguretat pública (número de tra-
mitació 390-00121/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1, que insta el Govern a convocar 
una reunió urgent del Consell de Seguretat de Catalu-
nya, el passat 17 de juliol de 2014 va tenir lloc la darre-
ra reunió d’aquest organisme, en què un dels punts va 
ser informar sobre actuacions de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra.

Quant a l’apartat 2 relatiu a la mort del senyor Bayard 
a Barcelona el 2 d’abril de 2014, les diligències polici-
als relacionades amb aquest fet van ser elevades al Jut-
jat d’Instrucció 10 de Barcelona, que instrueix les di-
ligències prèvies 378/14-P. Per interlocutòria d’aquest 
jutjat de data 4 de setembre de 2014 es va decretar l’ar-
xiu de les actuacions en entendre que no hi havia de-
licte. Aquesta resolució judicial va ser recorreguda per 
familiars del senyor Bayard.

La informació reservada que ha incoat la Direcció Ge-
neral de la Policia està vinculada a la tramitació del 
procediment judicial; es fa constar que en cap moment 
hi ha cap agent ni comandament dels Mossos d’Esqua-
dra imputat.

Amb relació a l’atenció als familiars del senyor 
Bayard, el secretari general d’Interior va atendre per-
sonalment la seva família, els va manifestar el condol 
per aquest succés lamentable i els va explicar les cir-
cumstàncies en què es va produir la intervenció polici-
al. La Direcció General de la Policia està a disposició 
de la família per atendre totes aquelles qüestions que 
desitgin plantejar.

Finalment, i pel que fa a l’aplicació dels protocols 
d’actuació policial, la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra té la missió de protegir la seguretat de 
la ciutadania i l’aplicació dels protocols i les accions 
formatives estan adreçades a aquesta finalitat; els pro-
tocols són coneguts i aplicats en les actuacions polici-
als i la formació policial té en compte totes aquelles 
situacions que poden produir-se durant el servei.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra és 
una institució responsable en el compliment de les se-
ves funcions, per això, en cas de produir-se una situa-
ció com la que va precipitar la mort del senyor Bayard 
es fa, sense excepció, una acurada supervisió de les 
intervencions policials.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 123/X, 
sobre la reconfiguració del mapa comuni-
catiu
Tram. 390-00123/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 92991 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, en compliment 
de la Moció 123/X, sobre la reconfiguració del mapa 
comunicatiu (tram. 390-00123/10), us informo, amb el 
document annex facilitat per la Secretaria de Comu-
nicació del Govern, de les actuacions que s’han portat 
a terme.

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb l’apartat a) del primer punt de la Moció 
123/X, que insta el Govern a garantir que el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya vetlli perquè els mitjans 
de comunicació no es facin servir per a promoure ini-
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ciatives proselitistes, racistes, sexistes, feixistes o, en 
general, contràries als drets humans, informem que el 
punt dos de l’article primer (naturalesa i finalitats) de 
la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, ja preveu aquesta qüestió.

A més, cal afegir que en compliment del seu mandat, 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya vetlla acti-
vament perquè els mitjans de comunicació no emetin 
continguts contraris als drets humans, i, en general, 
també, per evitar emissions considerades inadequa-
des, com ara programes per a adults en horari protegit, 
pornografia, violència extrema, jocs il·legals, excessos 
publicitaris, etc.

Pel que fa a l’apartat b), que fa referència al foment 
de les iniciatives orientades al desenvolupament de 
l’activitat audiovisual sense ànim de lucre, i també a 
l’impuls d’iniciatives orientades a la constitució d’as-
sociacions de les entitats que desenvolupin una activi-
tat audiovisual sense ànim de lucre, informem que el 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació està, en aquests moments, en trami-
tació parlamentària, i és susceptible de rebre aportaci-
ons dels grups parlamentaris, tant pel que fa el foment 
de l’activitat audiovisual sense ànim de lucre com per 
les mesures d’impuls de les entitats que la promouen.

Respecte a l’apartat c), el qual demana al Govern que 
insti al Govern de l’Estat a planificar l’espai radioelèc-
tric necessari per als mitjans comunitaris, a establir 
els criteris perquè aquests mitjans accedeixin a l’auto-
rització pertinent, i també a complir i aplicar de mane-
ra immediata la disposició transitòria catorzena de la 
Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la co-
municació audiovisual, que permet que els serveis de 
comunicació comunitaris sense ànim de lucre que es-
taven en funcionament amb anterioritat a l’1 de gener 
de 2009 optin a llicències o autoritzacions en l’àmbit 
de cobertura en què estaven prestant llur activitat, cal 
posar en relleu que el Govern ha mantingut i segueix 
mantenint contactes amb el Govern de l’Estat, en el 
decurs dels quals s’ha instat i se segueix instant de 
manera reiterada la planificació de l’espai radioelèctric 
necessari per als mitjans comunitaris, i es compromet 
a seguir-ho fent.

En relació amb l’apartat d), que insta el Govern a ga-
rantir l’accés al registre públic del Consell de l’Aud-
iovisual de Catalunya (CAC), informem que aquesta 
informació és consultable a l’apartat «Ràdios i televi-
sions» de la pàgina web del CAC, que conté el llistat 
de prestadors de serveis de comunicació audiovisual, 
incloent-hi la seva titularitat. Així mateix, els ciuta-
dans tenen la possibilitat de consultar aquestes dades 
mitjançant un cercador que permet acotar la cerca per 
camps com «localitat» i «titularitat». Podeu consultar 
el llistat a l’enllaç:

http://www.cac.cat/web/prestadors/index.jsp?MzQ%3
D&MQ%3D%3D&L3dlYi9wcmVzdGFkb3JzL2luZG
V4Q29udGVudA%3D%3D

Pel que fa al punt e), cal dir que el Govern està im-
pulsant i liderant iniciatives de desplegament de xar-
xes d’alta capacitat (fibra òptica i/o tecnologies sense 
fil) amb l’objectiu de garantir l’accés de les empreses 
a serveis TIC d’alta capacitat així com de projectes es-
pecífics per tal de contribuir a l’alfabetització digital i 
a l’accés a plataformes obertes.

Des del Govern de la Generalitat s’estan desplegant 
infraestructures per connectar les seus de la Genera-
litat de tot el territori català amb xarxa de fibra òpti-
ca i altres tecnologies de banda ampla, amb l’objectiu 
de configurar i promoure una xarxa de connectivitat 
electrònica troncal de país. Actualment, la majoria de 
nuclis de població a Catalunya estan coberts amb ban-
da ampla/ADSL, i més de 400 municipis amb conne-
xió de fibra òptica. La Generalitat de Catalunya també 
compta amb projectes els objectius dels quals se cen-
tren en fomentar l’alfabetització digital i reduir l’es-
cletxa digital per tal d’afavorir l’ús de solucions TIC 
entre la ciutadania.

El projecte mSchools, un programa educatiu que bus-
ca facilitar que els alumnes treballin amb tecnologia 
mòbil des de les escoles, emmarca una actuació ano-
menada «Mobilitzem la informàtica» el balanç de la 
qual es tanca, després del seu primer any, amb més de 
6.000 estudiants que hi ha participat, de 196 centres 
de secundària catalans. 200 professionals han estat els 
mentors dels alumnes en el desenvolupament dels seus 
projectes d’aplicacions (apps).

Alhora, el desplegament i la difusió de l’acreditació de 
competències en TIC (ACTIC) pretén crear un estàn-
dard de capacitació basat en el concepte de competèn-
cia i en l’assumpció de la cultura digital. Estàndard per 
als processos de selecció i promoció del personal de 
les empreses i administracions, que també ha de servir 
per homogeneïtzar la formació en TIC i Societat de la 
Informació.

En relació amb el compliment del punt f), que insta 
el Govern a iniciar el diàleg amb representants de la 
societat civil i del sector periodístic i audiovisual per 
a redactar una llei del dret a la informació, cal posar 
en relleu les reunions que s’han dut a terme les últimes 
setmanes entre el conseller de la Presidència, el secre-
tari de Comunicació del Govern i el Sindicat de Peri-
odistes de Catalunya per tal d’avançar en el conjunt 
d’actuacions que facin possible aquest objectiu.

Josep Martí i Blanch
Secretari

http://www.cac.cat/web/prestadors/index.jsp?MzQ%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9wcmVzdGFkb3JzL2luZGV4Q29udGVudA%3D%3D
http://www.cac.cat/web/prestadors/index.jsp?MzQ%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9wcmVzdGFkb3JzL2luZGV4Q29udGVudA%3D%3D
http://www.cac.cat/web/prestadors/index.jsp?MzQ%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9wcmVzdGFkb3JzL2luZGV4Q29udGVudA%3D%3D
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Control del compliment de la Moció 124/X, 
sobre la situació actual del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 390-00124/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 91742 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 124/X, sobre la situació actual 
del Cos de Mossos d’Esquadra (número de tramitació 
390-00124/10), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 1.a), el Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya (CESICAT) es manté sota la 
dependència del Departament d’Empresa i Ocupació, 
per via de la Direcció General de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació, el titular de la qual ostenta 
la Presidència del Patronat de la Fundació CESICAT.

En compliment del disposat en els seus estatuts i en di-
versos acords de Govern, essent el més actual l’Acord 
de Govern GOV103/2012, de 16 d’octubre, el CESI-
CAT exerceix la funció de la gestió i el control de la se-
guretat de les TIC de l’Administració de la Generalitat i 
del seu sector públic, dóna compliment a aquells àmbits 
i tasques que es recullen en l’encomana que aquest rep, 
tal com el desplegament i el compliment del Pla Naci-
onal d’impuls de seguretat de les TIC, i alhora treballa 
en col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra en 
les matèries i les temàtiques que requereixen d’aquesta 
col·laboració, sent la investigació dels delictes relaci-
onats amb les noves tecnologies un dels casos clars.

Quant a l’apartat 1.b), la memòria anual-2013 del CESI-
CAT es va trametre al Parlament de Catalunya amb data 
29 d’agost de 2014, donant compliment a la Moció 75/X.

Per últim, amb relació a l’apartat 2, l’organigrama de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra pu-
blicada al web del Departament d’Interior correspon 
al vigent decret d’estructura de la funció policial de la 
Direcció General de la Policia.

Les dades publicades respecten la normativa de pro-
tecció de dades de caràcter personal i són coherents 
amb els nomenaments publicats al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la informació de servei sobre equipaments 
policials, actualment s’està treballant en un sistema 
que permetrà la localització precisa de les diferents 
comissaries del cos de Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 131/X, 
sobre la transferència de coneixement i els 
parcs científics
Tram. 390-00131/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 93347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, Conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció 131/X, sobre 
la transferència de coneixement i els parcs científics, 
amb número de tramitació 390-00131/10, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost.

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i 
Coneixement (reg. 93347).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 21.01.2015 al 10.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 11.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.

Control del compliment de la Moció 144/X, 
sobre la condemna de les agressions racis-
tes de Lleida del 22 de setembre de 2014 i 
la compareixença del director general de la 
Policia per a informar sobre el cas
Tram. 390-00144/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 91743 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
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compliment a la Moció 144/X, sobre la condemna de 
les agressions racistes de Lleida del 22 de setembre de 
2014 i la compareixença del director general de la Po-
licia per a informar sobre el cas (número de tramitació 
390-00144/10), us informo del següent:

El director general de la Policia va comparèixer el 23 
d’octubre de 2014 davant la Comissió d’Interior del 
Parlament de Catalunya per informar sobre les agres-
sions que van tenir lloc a Lleida el passat dia 22 de 
setembre.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
de la Presidència sobre el trasllat del Cen-
tre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 354-00305/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre la contractació de la di-
rectora del Programa de polítiques de trans-
parència
Tram. 354-00306/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
de la Presidència sobre el Pla Marroc 2014-
2017 del Govern de la Generalitat
Tram. 354-00324/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió 47, tinguda el 
19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre el document «Aportaci-
ons sobre el canal Segarra-Garrigues», del 
Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible
Tram. 354-00325/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió 47, tinguda el 
19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la conselle-
ra de Governació i Relacions Institucionals 
sobre el Pla de reforma de l’Administració i 
l’Avantprojecte de llei de recursos humans
Tram. 354-00328/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió 47, tinguda el 
19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
de la Presidència sobre l’organització de la 
consulta popular no referendària convocada 
per al 9 de novembre de 2014
Tram. 354-00347/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre l’organització de la consulta popular no 
referendària convocada per al 9 de novem-
bre de 2014
Tram. 354-00348/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’organització del pro-
cés participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 354-00349/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre l’organització del procés participatiu del 
9 de novembre de 2014
Tram. 354-00350/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració amb el conseller de la Presidència so-
bre els informes mensuals dels contractes 
de prestació de serveis de la Delegació del 
Govern als Estats Units i Diplocat amb Inde-
pendent Diplomat
Tram. 354-00353/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 92792).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, 26.11.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
compliment de la Moció 105/X, sobre el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el 
Pla de protecció integral del delta de l’Ebre
Tram. 354-00354/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 93009).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 21.11.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el Projecte 
1714 a l’Escola Pia de Calella (Maresme)
Tram. 354-00356/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carlos Carrizosa Torres, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 93352).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, 26.11.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Establiments Emble-
màtics de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 352-01587/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.



1 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 440

4.53.05. INFORMACIó 121

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Comerç Ciutadà amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01588/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Jordi Borja, 
urbanista i geògraf, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 352-01589/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Mercè Tatjé, 
geògrafa i historiadora, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01590/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Lluís Perma-
nyer i Lladós, periodista i assagista, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01591/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Establiments Emble-
màtics amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01634/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Comerç, Hostaleria 
i Turisme de Comissions Obreres amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01635/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació del Comerç, l’Hostale-
ria i el Joc de la Unió General de Treballa-
dors amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01636/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió de Promoció Econòmi-
ca i Ocupació i de la Comissió de Turisme 
de l’Associació de Municipis i Comarques de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01637/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01638/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ajuntament de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01639/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01640/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Juli Cape-
lla, arquitecte, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01641/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Sergi Lla-
gostera Xargayó, president de l’Associació 
de Propietaris de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01642/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’Àlex Mestre, 
president de l’Associació de Propietaris de 
Locals de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01643/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Roig, secretari de l’Associació d’Establi-
ments Emblemàtics de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01644/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Enrique Ven-
drell Santiveri, president del Col·legi d’Admi-
nistradors de Finques de Barcelona-Lleida, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01645/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Gabriel Jené 
Llabrés, en representació de Comertia, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01646/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Javier Cottet 
Torres, president de Barnacentre, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01647/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Jordi Porta-
bella, exregidor de Comerç de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01648/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença de Josep Crua-
nyes, advocat especialista en protecció del 
patrimoni comercial, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 352-01649/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Establiments Emble-
màtics de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 352-01650/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec Comerç amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01651/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Comerç de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01652/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Comerç Ciutadà amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01653/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Barcelona Comerç amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01654/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del bar Casa Almirall amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01655/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Queviures Quílez amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01656/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Gèneres de Punt La Torre amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01657/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Vicenç Gas-
ca Grau, president de la Fundació Barcelona 
Comerç, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01658/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Xavier Cot-
tet, president de l’Eix Comercial Barna Cen-
tre, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01659/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Gabriel Je-
né, president de Shopping Line i de l’Associ-
ació Comercial Barcelona Oberta, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01660/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Enrique Ven-
drell, president del Col·legi d’Administradors 
de Finques de Barcelona-Lleida, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01661/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01662/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Propietaris de Lo-
cals Comercials de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 352-01663/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Miquel Àn-
gel Fraile, secretari general de la Confede-
ració de Comerç de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 352-01664/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Sergi Lla-
gostera, president de l’Associació de Propi-
etaris de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 352-01665/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Alejandro 
Goñi, president de Pimec Comerç, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01666/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 352-01667/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01668/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença de Lluís Ven-
drell, propietari de la joieria Unión Suiza, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01669/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01670/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01671/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01672/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Distribuïdors Cine-
matogràfics amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01673/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Distribuïdors Independents Cine-
matogràfics Associats amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-01674/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Productors 
d’Animació amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01675/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Productors Audiovisuals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01676/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Productors Audiovisuals Federats 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01677/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Productors Indepen-
dents de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01678/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Cat-Secies amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01679/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Barcelona Audiovisual amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01680/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Productors de 
Documentals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01681/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01682/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Actors de Doblatge 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01683/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Filmax amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 352-01684/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’Adolfo Blan-
co, fundador i conseller delegat d’«A Contra-
corriente Films», amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 352-01685/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença del president 
del Consell Nacional de la Cultura i les Arts 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01951/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Oriol Amat, 
catedràtic d’economia financera i comptabi-
litat de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01952/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Ramon 
Torrent, catedràtic d’economia política de 
la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01953/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Jaume Ri-
poll, director editorial de la plataforma de ci-
nema en línia Filmin, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010 del 
cinema
Tram. 352-01954/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Tono Fol-
guera, en representació de Pro-docs, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01955/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per la Llengua amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01956/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Acadèmia de Cinema Català amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01957/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01958/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora de Festivals i Mos-
tres de Cinema i Vídeo de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01959/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Cineclubs 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01960/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Productors Audiovi-
suals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01961/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01962/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Estela Artac-
ho, presidenta de la Federació de Distribuï-
dors Cinematogràfics, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-01963/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Ramon Tor-
rent, especialista en dret europeu i l’Orga-
nització Mundial del Comerç i professor de 
la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01964/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Pau Guix, 
expert audiovisual, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01965/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Actors de Doblatge 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01974/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Ignacio Segu-
ra, director general de DeAPlaneta, SL, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01975/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Estela Artac-
ho, presidenta de la Federació de Distribuï-
dors Cinematogràfics, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-01976/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Luis de Val, 
president de Distribuïdors Independents 
Cinematogràfics Associats, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01977/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Raimon 
Masllorens, president de Productors Audio-
visuals Federats, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 352-01978/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Productors 
d’Animació amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01979/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Productors Audiovisuals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01980/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Productors Indepen-
dents de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01981/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Barcelona Audiovisual amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01982/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Productors de 
Documentals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01983/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Montse 
Guiu, vicepresidenta de la delegació catala-
na de la Societat d’Empresaris de Cinemes 
d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01984/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Camilo 
Tarrazón, president del Gremi d’Empresa-
ris de Cinemes de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01985/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Isona Passo-
la, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01986/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Xavier Gui-
tart i Domènech, president del Clúster de la 
Indústria Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01987/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Àlex Martínez 
Roig, director general de Continguts de Ca-
nal Plus, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01988/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Àngels Seix 
Salvat, gerent de Drac Màgic, Cooperativa 
Promotora Mitjans Audiovisuals, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01989/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’Agustí Arge-
lich, president del CI&VI, Festivals de Cine-
ma Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01990/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de David Al-
faràs, director d’Alfa Pictures, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01991/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Ventura 
Pons, director de Raig d’Idees i Propostes 
Visuals, SL, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01992/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels Cinemes Boliche amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01993/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels Cinemes Girona amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01994/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Julio La-
maña, secretari i vocal de relacions inter-
nacionals de la Federació Catalana de Ci-
neclubs, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01995/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Esteve Riam-
bau, director de la Filmoteca de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01996/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Plataforma per la Llengua amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01997/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Nacional de la Cultura i les 
Arts amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01998/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Ramon Tor-
rent Macau, catedràtic d’economia política 
de la Universitat de Barcelona i titular de la 
càtedra d’integració internacional de l’Orga-
nització Mundial del Comerç a la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01999/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Jan Runge, 
director de la Unió Internacional de Cine-
mes, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02000/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Christopher 
P. Marcich, president i director general de 
Motion Picture Association, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-02001/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per la Llengua amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02002/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Productors Audiovisuals Federats 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02003/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Joan Manu-
el Tresserras i Gaju, exconseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-02004/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Eduard Vol-
tas, exsecretari de Cultura i Mitjans de Co-
municació, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02005/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Proposta de compareixença d’Antoni Lladó, 
exdirector de l’Institut Català d’Indústries 
Culturals, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02006/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’Isona Passo-
la, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02007/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02024/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Distribuïdors Cine-
matogràfics amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02025/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 352-02026/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió Internacional de Cinemes, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02027/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença de Ramon Tor-
rent, catedràtic de política econòmica i dret 
econòmic internacional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02028/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió 17, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02042/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02043/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02044/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02045/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis Oficials 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02046/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02050/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de l’Advocacia Catalana 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02051/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02052/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02053/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02054/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02055/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02056/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02057/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Administradors de 
Finques de Barcelona-Lleida amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02058/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02059/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat comparti-
da al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02060/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé i Favaró, director de la Comissió de Co-
dificació de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02061/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’Antoni Isac 
i Aguilar, registrador de la propietat i presi-
dent de la Secció de Drets Reals de la Co-
missió de Codificació de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat comparti-
da al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02062/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença de Sergio Na-
sarre Aznar, responsable de la Càtedra 
d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02063/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02064/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença de Luis Alfre-
do Suárez Arias, registrador de la propietat 
i president del Deganat dels Registradors 
de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02065/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença de Carles Sala i 
Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana, 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02066/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02067/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02068/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis Oficials 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02069/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Deganat dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02070/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02071/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Administra-
dors de Finques de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02072/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02073/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis Territorials 
d’Administradors de Finques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02074/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02075/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.



1 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 440

4.53.05. INFORMACIó 141

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori de Dret Privat de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02076/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02077/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02078/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02079/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori dels Drets Econòmics 
Socials i Culturals amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02080/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Prohabitatge amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de 
la propietat temporal i de la propietat com-
partida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 352-02081/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Proposta de compareixença de Sergio Na-
sarre Aznar, catedràtic de dret civil i direc-
tor de la Càtedra d’Habitatge a la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02082/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02083/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02084/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02085/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02086/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02087/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Deganat dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02088/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Gremis de Cons-
tructors i Obres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02089/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Administra-
dors de Finques de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02090/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat comparti-
da al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02091/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de Contractistes d’Obres 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02092/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02093/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Català del Sòl amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02094/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives d’Ha-
bitatges de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02095/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Promotors 
Públics de Sòl i Habitatge - AVS Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02096/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02097/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02098/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02099/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02100/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat comparti-
da al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02101/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença d’Albert Vaquer 
Aloy, catedràtic de dret civil de la Universi-
tat de Lleida, amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02102/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença de Rafael Cas-
tiñeira Carnicero, registrador de la propie-
tat a Rubí (Vallès Occidental), amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02103/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Proposta de compareixença de Roberto 
Fernández, president de l’Associació Cata-
lana d’Universitats Públiques, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02179/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Salvador 
Alemany, vicepresident segon de l’Associa-
ció Catalana d’Universitats Públiques i pre-
sident del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02180/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre sen-
tació de la Universitat Ramon Llull amb rela ció 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Cata lunya
Tram. 352-02181/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.
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Proposta de compareixença de Josep Jo-
an Moreso i Mateos, president de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02182/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Martí Casa-
desús, director de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02183/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Ca-
sares Martínez, president del Consell Cata-
là de Formació Professional, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02184/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Lluís Torner 
Sabata, president de la Comissió d’Avalua-
ció de la Recerca del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02185/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió de Personal Acadèmic 
del Consell Interuniversitari de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02186/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de Recerca i Trans-
ferència del Coneixement del Consell In-
teruniversitari de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02187/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de Relacions In-
ternacionals del Consell Interuniversitari de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02188/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió d’Estudiants del Consell 
Interuniversitari de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02189/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Estudiants Pro-
gressistes amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02190/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02191/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença dels represen-
tants sindicals de Comissions Obreres i de 
la Unió General de Treballadors a la Confe-
rència General del Consell Interuniversita-
ri de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02192/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02208/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02209/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02210/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02211/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Roberto 
Fernández, rector de la Universitat de Llei-
da, amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02212/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’Enric Fossas 
Colet, rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02213/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Sergi  Bonet, 
rector de la Universitat de Girona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02214/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de de Ferran 
Sancho, rector de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02215/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Dídac Ra-
mírez, rector de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02216/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.



1 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 440

4.53.05. INFORMACIó 149

Proposta de compareixença de Jaume Ca-
sals, rector de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02217/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep Anton 
Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02218/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep A. 
Planell, rector de la Universitat Oberta de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02219/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep Joan 
Moreso, president de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02250/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 92967).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Martí Casa-
desús, director de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02251/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 92967).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Gemma Es-
pigares, presidenta del Consell de l’Estu-
diantat de les Universitats Catalanes, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02252/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 92967).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.
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Proposta de compareixença de Roberto 
Fernández, president de l’Associació Cata-
lana d’Universitats Públiques, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02253/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 92967).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep Anton 
Ferré, exdirector de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya i 
rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02254/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 92967).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Europea de Garan-
tia de la Qualitat en l’Educació Superior amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02255/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 92967).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep Jo-
an Moreso Mateos, president de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02256/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 92970).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Martí Casa-
desús Fa, director de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02257/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 92970).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Roberto 
Fernández, president de l’Associació Cata-
lana d’Universitats Públiques, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02258/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 92970).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.
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Proposta de compareixença de Josep M. 
Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ra-
mon Llull, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02259/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 92970).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Lluís Torner, 
president de la Comissió d’Avaluació de la 
Recerca, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02260/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 92970).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Gemma Es-
pigares Tribó, presidenta del Consell de l’Es-
tudiantat de les Universitats Catalanes, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02261/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 92970).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep Jo-
an Moreso i Mateos, president de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02284/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Martí Casa-
desús, director de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02285/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Rafael van 
Grieken Salvador, director de l’Agència Naci-
onal d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02286/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.
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Proposta de compareixença d’Ana Ma-
ría Hidalgo Tena, coordinadora general de 
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Quali-
tat i Acreditació, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02287/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Manuel 
López Pérez, president de la Conferència de 
Rectors de les Universitats Espanyoles, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02288/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Roberto 
Fernández, president de l’Associació Cata-
lana d’Universitats Públiques, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02289/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep M. Vi-
lalta, secretari executiu de l’Associació Ca-
talana d’Universitats Públiques, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02290/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02291/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02292/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat Pompeu Fabra amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02293/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.
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Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat Politècnica de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02294/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat de Lleida amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02295/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat de Girona amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02296/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02297/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Oberta de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02298/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Internacional de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02299/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat Abat Oliva CEU amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02300/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Rovira i Virgili amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02301/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Fascicle quart
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Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Ramon Llull amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02302/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
92988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02303/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 92992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Secretaria d’Estat d’Educació, 
Formació Professional i Universitats amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02304/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 92993).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep Cor-
có, especialista de qualitat universitària de 
la Universitat Internacional de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02305/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 92994).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Català de Formació Pro-
fessional amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02306/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 92995).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació BCN Formació Pro-
fessional amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02307/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 92996).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Univer-
sitat de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02308/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 92997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02309/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 92998).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02310/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 92999).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Pompeu Fabra amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02311/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 93000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat de Lleida amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02312/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 93001).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat de Girona amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02313/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 93002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Rovira i Virgili amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02314/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 93003).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Ramon Llull amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02315/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 93004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02316/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 93005).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat de Vic - Universitat Central de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02317/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 93006).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Univer-
sitat Internacional de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02318/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 93007).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Abat Oliba CEU amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02319/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 93008).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

Sol·licitud de compareixença de Joan Cor-
net, director del Centre de Competència 
mHealth de la Fundació Mobile World Capi-
tal Barcelona, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui l’estratègia i els projectes de 
la Fundació en l’àmbit de la salut i en l’àmbit 
social
Tram. 356-00692/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 24, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 537.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Afers Multilaterals i Europeus davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació perquè presenti les prioritats i 
les línies d’actuació de la Direcció General 
d’Afers Multilaterals i Europeus
Tram. 356-00742/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Miquel Ca-
sas, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron i expert en salut 
mental i adolescència, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre els efectes del 
consum de marihuana en el jovent i sobre la 
regulació del seu consum i la dels clubs de 
cànnabis
Tram. 356-00762/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 24, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 537.

Sol·licitud de compareixença d’Olga Cuesta, 
presidenta de l’Associació Celíacs de Cata-
lunya, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els objectius i reivindicacions 
de l’entitat i la situació de les persones ce-
líaques
Tram. 356-00763/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 24, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 537.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Salut i Família davant la 
Comissió de Salut perquè presentin la me-
mòria del 2013 del servei «De compatriota a 
compatriota», sobre l’atenció sanitària a im-
migrants en situació de vulnerabilitat
Tram. 356-00767/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 24, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 537.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre les conseqüències en el sec-
tor de la salut de la Llei de l’Estat 27/2013, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local
Tram. 356-00774/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 24, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 537.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Unió Catalana d’Hospitals davant 
la Comissió de Salut perquè informin sobre 
les conseqüències en el sector de la salut de 
la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 356-00775/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 24, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 537.

Sol·licitud de compareixença de Joan Clos i 
Matheu, expresident del Consell d’Adminis-
tració de la Societat Anònima Fòrum Univer-
sal de les Cultures Barcelona 2004, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre els informes de fiscalització eme-
sos per la Sindicatura de Comptes relatius a 
la gestió comptable, les despeses, els con-
tractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00803/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.
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Sol·licitud de compareixença de Ferran Mas-
carell i Canalda, exvicepresident del Con-
sell d’Administració de la Societat Anònima 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00804/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Carles Du-
arte i Montserrat, exvicepresident del Con-
sell d’Administració de la Societat Anònima 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00805/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Vi-
lajoana Rovira, exvicepresident del Con-
sell d’Administració de la Societat Anònima 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00806/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Triadú i Vila-Abadal, exvicepresident del 
Consell d’Administració de la Societat Anò-
nima Fòrum Universal de les Cultures Bar-
celona 2004, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els informes 
de fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00807/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Mara-
gall i Mira, exvicepresident del Consell d’Ad-
ministració de la Societat Anònima Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els informes de fiscalit-
zació emesos per la Sindicatura de Comptes 
relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes 
d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00808/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Tri-
as i Vidal de Llobatera, exvicepresident del 
Consell d’Administració de la Societat Anò-
nima Fòrum Universal de les Cultures Bar-
celona 2004, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els informes 
de fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00809/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.
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Sol·licitud de compareixença d’Ana María 
Pastor Julián, exvicepresidenta del Con-
sell d’Administració de la Societat Anònima 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00810/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Mariano 
Zabía Lasala, exvicepresident del Consell 
d’Administració de la Societat Anònima Fò-
rum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00811/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Josep Piqué 
i Camps, exvicepresident del Consell d’Ad-
ministració de la Societat Anònima Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els informes de fiscalit-
zació emesos per la Sindicatura de Comptes 
relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes 
d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00812/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Carmen 
Calvo Poyato, exvicepresidenta del Con-
sell d’Administració de la Societat Anònima 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00813/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Oli-
veras i Coll, ex-director general de la Soci-
etat Anònima Fòrum Universal de les Cultu-
res Barcelona 2004, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els informes de fiscalització emesos per la 
Sindicatura de Comptes relatius a la gestió 
comptable, les despeses, els contractes, els 
convenis i els comptes d’aquesta societat 
anònima
Tram. 356-00814/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Pa-
gès i Fita, ex-conseller delegat de la Socie-
tat Anònima Fòrum Universal de les Cultu-
res Barcelona 2004, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els informes de fiscalització emesos per la 
Sindicatura de Comptes relatius a la gestió 
comptable, les despeses, els contractes, els 
convenis i els comptes d’aquesta societat 
anònima
Tram. 356-00815/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.
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Sol·licitud de compareixença de Manuel 
Bustos, exalcalde de Sabadell (Vallès Occi-
dental), davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pa-
gades per la Federació de Municipis de Ca-
talunya
Tram. 356-00816/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Ari-
sa, alcalde de Centelles (Osona), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre el cobrament de dietes irregulars 
entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede-
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00817/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Núria Ma-
rín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre el cobra-
ment de dietes irregulars entre el 2011 i el 
2012 pagades per la Federació de Municipis 
de Catalunya
Tram. 356-00818/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de David Ro-
dríguez, alcalde de Solsona, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el cobrament de dietes irregulars en-
tre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació 
de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00819/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Freixenet, alcalde d’Olost (Osona), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre el cobrament de dietes irregulars 
entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede-
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00820/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Pere Prat, 
alcalde de Manlleu (Osona), davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el cobrament de dietes irregulars en-
tre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació 
de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00821/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Teje-
dor, alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llo-
bregat), davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pa-
gades per la Federació de Municipis de Ca-
talunya
Tram. 356-00822/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.
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Sol·licitud de compareixença d’Isabel Gar-
cia, alcaldessa de Santa Perpètua de Mo-
goda (Vallès Occidental), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el 
cobrament de dietes irregulars entre el 2011 
i el 2012 pagades per la Federació de Muni-
cipis de Catalunya
Tram. 356-00823/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Jordi San 
José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat), davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el cobra-
ment de dietes irregulars entre el 2011 i el 
2012 pagades per la Federació de Municipis 
de Catalunya
Tram. 356-00824/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Joan Mora, 
alcalde de Mataró (Maresme), davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el cobrament de dietes irregulars en-
tre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació 
de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00825/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Carles Pelli-
cer, alcalde de Reus (Baix Camp), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre el cobrament de dietes irregulars 
entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede-
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00826/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Mundi, alcaldessa de Sant Quirze del Va-
llès (Vallès Occidental), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el 
cobrament de dietes irregulars entre el 2011 
i el 2012 pagades per la Federació de Muni-
cipis de Catalunya
Tram. 356-00827/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Cal-
dentey, alcalde de Pontons (Alt Penedès), 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el cobrament de dietes 
irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per 
la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00828/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.
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Sol·licitud de compareixença de Manuel 
Reyes, alcalde de Castelldefels (Baix Llobre-
gat), davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pa-
gades per la Federació de Municipis de Ca-
talunya
Tram. 356-00829/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença del director 
dels Serveis Territorials de Salut a les Terres 
de l’Ebre davant la Comissió de Salut per-
què expliqui les seves declaracions sobre la 
gent gran
Tram. 356-00839/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 24 de la Comissió de Salut, tingu-
da el 20.11.2014, DSPC-C 537.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre el Pla Marroc 2014-2017 del Go-
vern de la Generalitat
Tram. 356-00842/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Direcció General per a la Im-
migració davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre el Pla Marroc 
2014-2017 del Govern de la Generalitat
Tram. 356-00843/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Projecte Sophie davant la Comis-
sió de Salut perquè expliquin l’estudi sobre 
l’impacte en la salut de la Llei 2/2004, relati-
va a la millora de barris
Tram. 356-00844/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 24, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 537.

Sol·licitud de compareixença d’Àngel 
Gómez-Quintero Mora, president de l’Asso-
ciació per la Integració Laboral - Mossos 
d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre la si-
tuació de les persones amb discapacitat del 
Cos de Mossos d’Esquadra amb relació als 
drets humans
Tram. 356-00850/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 22, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 538.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Gudiol, director del Programa de vigilància 
de les infeccions nosocomials als hospitals 
de Catalunya, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui aquest programa i l’evolució 
dels principals indicadors des del moment 
en què es va posar en marxa
Tram. 356-00862/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 24, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 537.
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Sol·licitud de compareixença del síndic ma-
jor de la Sindicatura de Comptes davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre els processos de fiscalització amb 
relació al Consorci Organitzador del Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004
Tram. 356-00864/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 47 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Argimon i Pallàs, director de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè presenti 
l’informe «Efectes de la crisi en la salut de la 
població de Catalunya»
Tram. 356-00866/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 24, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 537.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Europea a Barcelo-
na davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el seu posicionament 
amb relació a les iniciatives parlamentàries 
en tràmit relatives a la transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 356-00882/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 47 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació d’Oxfam Intermón davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo peració 
perquè informi sobre el projecte «Joves sen-
se terra, terra sense futur» i sobre el conflic-
te de Curuguaty, al Paraguai
Tram. 356-00884/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, en la sessió 20, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 542.

Sol·licitud de compareixença de Carme Bar-
rot i Roger Heredia, representants del Banc 
d’ADN gestionat per la Fundació Bosch i 
Gimpera i la Facultat de Medicina de la Uni-
versitat de Barcelona, perquè informin sobre 
les activitats del banc
Tram. 356-00889/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 47, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per una Atenció 
Sanitària Universal a Catalunya davant la 
Comissió de Salut perquè expliqui l’informe 
que ha elaborat aquesta entitat
Tram. 356-00890/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 24, tinguda el 
20.11.2014, DSPC-C 537.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre qüestions relatives 
a l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 356-00898/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 92428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
26.11.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director de 
Serveis de la Secretaria General del Depar-
tament de Salut davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre qüestions relatives a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 356-00899/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 92428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
26.11.2014.

Sol·licitud de compareixença de David Ciu-
dad i Valls, director del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalu-
nya, davant la Comissió d’Interior perquè ex-
pliqui la licitació pública del servei d’atenció 
i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 356-00902/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92697).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
25.11.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Ro-
dríguez Jiménez, president del Front d’Alli-
berament Gai de Catalunya, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre les agressions homò-
fobes en les xarxes socials
Tram. 356-00904/10

Sol·licitud

Presentació: David Companyon i Costa, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 92783).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 19.11.2014.

Sol·licitud de compareixença de Laia Serra, 
advocada penalista especialista en drets hu-
mans, davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre les 
agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 356-00905/10

Sol·licitud

Presentació: David Companyon i Costa, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 92784).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 19.11.2014.

Sol·licitud de compareixença de Miguel Án-
gel Aguilar, fiscal especialista en delictes 
d’odi i discriminació, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre les agressions homòfobes en les 
xarxes socials
Tram. 356-00906/10

Sol·licitud

Presentació: David Companyon i Costa, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 92785).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 19.11.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Unitat contra el Feixisme i el Ra-
cisme davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre les 
agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 356-00907/10

Sol·licitud

Presentació: David Companyon i Costa, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 92786).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 19.11.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Desenvolupament Rural davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè expliqui 
les mesures previstes per a eradicar el ca-
ragol poma
Tram. 356-00909/10

Sol·licitud

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 93232).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
20.11.2014.

Sol·licitud de compareixença del director 
de l’Institut Ramon Llull davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè expliqui l’activitat de l’entitat
Tram. 356-00910/10

Sol·licitud

Presentació: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 93247).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 26.11.2014.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació perquè expliqui el Pla Marroc 
2014-2017
Tram. 356-00911/10

Sol·licitud

Presentació: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 93248).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 26.11.2014.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Coordinació Intercentres de Re-
cerca davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè presentin la plataforma 
i expliquin el paper dels investigadors i tre-
balladors en el sistema de recerca català
Tram. 356-00912/10

Sol·licitud

Presentació: M. Victòria Forns i Fernández, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Marta Vilalta 
i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, 
del Grup Parlamentari Socialista, María José Garcia 
Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup 
Mixt (reg. 93271).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.11.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre l’anunci de 
nous impagaments a entitats del tercer sec-
tor social
Tram. 355-00169/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post, en la sessió 26, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 534.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre el procés 
de privatització i d’adjudicació de l’empresa 
pública Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00170/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post, en la sessió 26, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 534.



1 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 440

4.53.15. INFORMACIó 166

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la decisió 
del Tribunal Suprem d’anul·lar l’adjudicació 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la 
repercussió d’aquesta decisió en les finan-
ces públiques de la Generalitat
Tram. 355-00171/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post, en la sessió 26, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 534.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la gestió forestal dels boscos singu-
lars, el catàleg del Centre de Recerca Ecolò-
gica i Aplicacions Forestals i el compliment 
de la Moció 83/X, sobre les polítiques de 
conservació i gestió del medi natural
Tram. 355-00172/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 17, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 535.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi-
dència sobre el Pla Marroc 2014-2017 del 
Govern de la Generalitat
Tram. 355-00173/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi-
dència sobre el document «Aportacions 
sobre el canal Segarra-Garrigues», del Con-
sell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible
Tram. 355-00174/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals sobre el Pla de 
reforma de l’Administració i l’Avantprojecte 
de llei de recursos humans
Tram. 355-00175/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00850/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 353-00851/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya
Tram. 353-00852/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00853/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00854/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat Federal Ferroviari de la Confederació 
General del Treball amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00855/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 353-00856/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00857/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00858/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació per a la Promoció del Transport Pú-
blic amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00859/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de 
la Plataforma Stop Pujades amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Cata-
lunya
Tram. 353-00860/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’Ole Thorson, enginyer de 
camins i expert en transport públic, amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00861/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença de Sito Alarcón, gerent ad-
junt de Barcelona Regional, i director de 
Projectes Ambientals, Territorials i d’Ener-
gia, amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00862/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer 
de camins, canals i ports, amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00863/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i 
catedràtic de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00864/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença de Francesc Magrinyà, pro-
fessor d’urbanisme de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00865/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de l’Au-
toritat del Transport Metropolità amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya
Tram. 353-00866/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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Compareixença d’una representació de 
Transports Metropolitans de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00867/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Municipis amb Transport Ur-
bà amb relació a la Proposició de llei de fi-
nançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00868/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00869/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de 
Renfe amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00870/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de Ro-
dalies de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00871/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana d’Auto-
transport de Viatgers amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00872/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Consumidors en Acció de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00873/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença de Josep Maria Cullell, pre-
sident de Tram, amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00874/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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Compareixença d’Alain Flausch, secreta-
ri general de l’Associació Internacional de 
Transport Públic, amb relació a la Proposi-
ció de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00875/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença de Peter Hendy, president 
de Transport for London, amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00876/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, 
tècnica en mobilitat, amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00877/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Compareixença de Josep Maria Roig, se-
cretari de l’Associació d’Establiments Em-
blemàtics de Barcelona, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 353-00878/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’Alejandro Goñi, president 
de Pimec Comerç, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 353-00879/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Comerç Ciutadà amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00880/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Sergi Llagostera, presi-
dent de l’Associació de Propietaris de Ca-
talunya, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00881/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’Àlex Mestre, president 
de l’Associació de Propietaris de Locals de 
Barcelona, o de la persona d’aquest entitat 
en qui delegui, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00882/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Compareixença d’Enrique Vendrell, presi-
dent del Col·legi d’Administradors de Fin-
ques de Barcelona-Lleida, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 353-00883/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Gabriel Jené, president 
de Shopping Line i de l’Associació Comerci-
al Barcelona Oberta, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 353-00884/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Joan Carles Calvet, en 
representació de Comertia, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 353-00885/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Xavier Cottet, president 
de l’Eix Comercial Barna Centre, o de la per-
sona d’aquesta entitat en qui delegui, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00886/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Vicenç Gasca Grau, pre-
sident de la Fundació Barcelona Comerç, o 
de la persona d’aquesta entitat en qui de-
legui, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 353-00887/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Miquel Àngel Fraile, se-
cretari general de la Confederació de Co-
merç de Catalunya, o de la persona d’aques-
ta entitat en qui delegui, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00888/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme 
de Comissions Obreres, o d’una representa-
ció de Comissions Obreres, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00889/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació del Comerç, l’Hostaleria i el Joc 
de la Unió General de Treballadors, o d’una 
representació de la Unió General de Treba-
lladors, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 353-00890/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelo-
na amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00891/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Lluís Vendrell, propieta-
ri de la joieria Unión Suiza, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00892/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació del bar 
Casa Almirall amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00893/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de 
Queviures Quílez amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 353-00894/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de Gè-
neres de Punt La Torre amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 353-00895/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Jordi Portabella, exregi-
dor de Comerç de l’Ajuntament de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00896/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Josep Cruanyes, advo-
cat especialista en protecció del patrimoni 
comercial, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 353-00897/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Compareixença de Jordi Borja, urbanista i 
geògraf, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 353-00898/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Mercè Tatjé, geògrafa 
i historiadora, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00899/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Lluís Permanyer i Lladós, 
periodista i assagista, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 353-00900/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió de Promoció Econòmica i Ocupa-
ció i de la Comissió de Turisme de l’Associa-
ció de Municipis i Comarques de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00901/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00902/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00903/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Juli Capella, arquitecte, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00904/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença del president del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00905/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Compareixença d’Estela Artacho, presiden-
ta de la Federació de Distribuïdors Cinema-
togràfics, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00906/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Luis de Val, president de 
Distribuïdors Independents Cinematogràfics 
Associats, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00907/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Productors d’Animació 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00908/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de Pro-
ductors Audiovisuals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00909/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Raimon Masllorens, pre-
sident de Productors Audiovisuals Federats, 
o de la persona d’aquesta entitat en qui de-
legui, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00910/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Productors Independents de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00911/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Montse Guiu, vicepresi-
denta de la delegació catalana de la Socie-
tat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, o 
de la persona d’aquesta entitat en qui dele-
gui, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00912/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de Bar-
celona Audiovisual amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 353-00913/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Compareixença de Tono Folguera o d’una 
representació de l’Associació de Productors 
de Documentals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00914/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Camilo Tarrazón, presi-
dent del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00915/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Actors de Doblatge de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00916/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Ramon Torrent Macau, 
catedràtic d’economia política de la Universi-
tat de Barcelona i titular de la càtedra d’inte-
gració internacional de l’Organització Mun-
dial del Comerç a la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00917/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de 
la Plataforma per la Llengua amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00918/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’Isona Passola, presiden-
ta de l’Acadèmia del Cinema Català, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00919/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Julio Lamaña, secretari i 
vocal de relacions internacionals de la Fede-
ració Catalana de Cineclubs, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00920/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Jan Runge, director de la 
Unió Internacional de Cinemes, o de la per-
sona d’aquesta entitat en qui delegui, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00921/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Compareixença d’Ignacio Segura, direc-
tor general de DeA Planeta, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00922/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Xavier Guitart i Domè-
nech, president del Clúster de la Indús-
tria Audiovisual de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00923/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’Àlex Martínez Roig, di-
rector general de Continguts de Canal Plus, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00924/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent 
de Drac Màgic, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 353-00925/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’Agustí Argelich, president 
del CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00926/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de David Alfaràs, director 
d’Alfa Pictures, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 353-00927/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Ventura Pons, director 
de Raig d’Idees i Propostes Visuals, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00928/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació dels Ci-
nemes Boliche amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00929/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Compareixença d’una representació dels Ci-
nemes Girona amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00930/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’Esteve Riambau, director 
de la Filmoteca de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00931/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Joan Manuel Tresserras i 
Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Co-
municació, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00932/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’Eduard Voltas, exsecreta-
ri de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00933/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’Antoni Lladó, exdirector 
de l’Institut Català d’Indústries Culturals, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00934/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00935/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00936/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de Fil-
max amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00937/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Compareixença d’Adolfo Blanco, fundador i 
conseller delegat de l’empresa A Contracor-
riente Films, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00938/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00939/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Actors i Directors Professionals 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00940/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora de Festivals i Mostres de Ci-
nema i Vídeo de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00941/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Jaume Ripoll, director 
editorial de la plataforma de cinema en línia 
Filmin, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00942/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’Oriol Amat, catedrà-
tic d’economia financera i comptabilitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00943/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Christopher P. Marcich, 
president i director general de Motion Pic-
ture Association, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 353-00944/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença de Pau Guix, expert audiovi-
sual, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00945/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 17, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00976/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propie-
tat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 353-00977/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00978/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propietat 
Urbana de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00979/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Agents de la Propie-
tat Immobiliària de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00980/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00981/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00982/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de 
la propietat temporal i de la propietat com-
partida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-00983/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00984/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00985/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Administradors de Fin-
ques de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00986/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propie-
tat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 353-00987/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença de Joan Carles Ollé i Fava-
ró, director de la Comissió de Codificació 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00988/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, regis-
trador de la propietat i president de la Sec-
ció de Drets Reals de la Comissió de Codifi-
cació de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00989/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, 
responsable de la Càtedra d’Habitatge de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00990/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença del secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00991/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Compareixença d’una representació de la 
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00992/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori de Dret Privat de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00993/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i 
Culturals amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 353-00994/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Prohabitatge amb relació al Projec-
te de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00995/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de 
la propietat temporal i de la propietat com-
partida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-00996/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00997/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00998/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de 
la Federació de Gremis de Constructors i 
Obres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00999/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Compareixença d’una representació de la 
Cambra de Contractistes d’Obres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propie-
tat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 353-01000/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català del Sòl amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-01001/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Habitatges 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 353-01002/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Promotors Públics de 
Sòl i Habitatge - AVS Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-01003/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’Albert Vaquer Aloy, ca-
tedràtic de dret civil de la Universitat de 
Lleida, amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 353-01004/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença de Rafael Castiñeira Carni-
cero, registrador de la propietat a Rubí (Va-
llès Occidental), amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-01005/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 28, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Compareixença d’una representació d’Amics 
de les Homilies d’Organyà davant la Comis-
sió de Cultura i Llengua per a informar sobre 
els objectius i les actuacions de l’entitat
Tram. 357-00536/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Llengua davant la Comis-
sió de Cultura i Llengua per a exposar l’infor-
me «‘En español o nada’. 40 casos greus de 
discriminació lingüística a les administraci-
ons públiques, 2007-2013»
Tram. 357-00538/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 539.
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Compareixença de la directora general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència da-
vant la Comissió de la Infància per a expli-
car la reducció dels mòduls dels centres re-
sidencials d’acció educativa
Tram. 357-00567/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió de 
la Infància, tinguda el 25.11.2014, DSPC-C 545.

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de 
les Escoles Fàsia davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats per a explicar la 
situació dels alumnes amb discapacitat 
intel·lectual lleu i moderada quan acaben 
l’educació secundària obligatòria
Tram. 357-00576/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 20.11.2014, 
DSPC-C 540.

Compareixença de Noemí Santiveri i Víctor 
Saura, membres de la Plataforma Ciutadana 
per una Escola Inclusiva a Catalunya, davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
per a informar sobre el model d’escola
Tram. 357-00578/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 20.11.2014, 
DSPC-C 540.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat da-
vant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
per a explicar la situació dels refugiats a Ca-
talunya
Tram. 357-00733/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 20.11.2014, DSPC-
C 541.

Compareixença de Feliciano Velázquez, pre-
sident del Front de Resistència en Defen-
sa dels Recursos Naturals i dels Drets dels 
Pobles, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar 
sobre la situació política, social i dels drets 
humans a Guatemala
Tram. 357-00736/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 21.11.2014, DSPC-C 542.

Compareixença de Ramón Cadenas, direc-
tor de la Comissió Internacional de Juristes 
de Guatemala, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a in-
formar sobre la situació política, social i dels 
drets humans a Guatemala
Tram. 357-00737/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 21.11.2014, DSPC-C 542.

Compareixença de monsenyor Álvaro Ra-
mazzini, defensor dels drets humans a Gua-
temala, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar 
sobre la situació política, social i dels drets 
humans a Guatemala
Tram. 357-00738/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 20 de la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda el 
21.11.2014, DSPC-C 542.
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Compareixença de Ricard Parés, director de 
l’Associació Catalana de Productors de Por-
cí, davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
a informar dels problemes del sector porcí
Tram. 357-00816/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 535.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Dones Periodistes de Catalunya 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a presentar l’informe relatiu a l’im-
pacte de les recomanacions sobre el tracta-
ment de la violència masclista en els mitjans 
de comunicació
Tram. 357-00817/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.11.2014, 
DSPC-C 536.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec Joves Empresaris davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost per a 
presentar la sectorial de joves empresaris 
de Pimec
Tram. 357-00818/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 26, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 534.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma «Pobresa zero» davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost per a 
exposar les seves propostes amb relació a 
la fiscalitat i l’eradicació de la pobresa
Tram. 357-00819/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 26, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 534.

Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero 
Mora, president de l’Associació per la Inte-
gració Laboral - Mossos d’Esquadra amb 
Discapacitat, davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre la situació de les per-
sones amb discapacitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb relació als drets humans
Tram. 357-00820/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 22, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 538.

Compareixença d’una representació de l’Or-
ganització Internacional del Treball davant 
la Comissió de Polítiques de Lluita contra la 
Desocupació
Tram. 357-00821/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Lluita contra 
la Desocupació en la sessió 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Compareixença d’Olga Cuesta, presidenta 
de l’Associació Celíacs de Catalunya, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre els 
objectius i reivindicacions de l’entitat i la si-
tuació de les persones celíaques
Tram. 357-00822/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.

Compareixença de representants del Pro-
jecte Sophie davant la Comissió de Salut per 
a explicar l’estudi sobre l’impacte en la sa-
lut de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris
Tram. 357-00823/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.
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Compareixença de Joan Cornet, director 
del Centre de Competència mHealth de la 
Fundació Mobile World Capital Barcelona, 
davant la Comissió de Salut per a explicar 
l’estratègia i els projectes de la Fundació en 
l’àmbit de la salut i en l’àmbit social
Tram. 357-00824/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.

Compareixença de Miquel Casas, cap del 
Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron i expert en salut mental i adoles-
cència, davant la Comissió de Salut per a in-
formar sobre els efectes del consum de ma-
rihuana en el jovent i sobre la regulació del 
seu consum i la dels clubs de cànnabis
Tram. 357-00825/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Salut i Família davant la Comissió de 
Salut per a presentar la memòria del 2013 
del servei «De compatriota a compatriota», 
sobre l’atenció sanitària a immigrants en si-
tuació de vulnerabilitat
Tram. 357-00826/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.

Compareixença de representants del Con-
sorci de Salut i Social de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre les 
conseqüències en el sector de la salut de la 
Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 357-00827/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.

Compareixença de representants de la Unió 
Catalana d’Hospitals davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre les conseqüènci-
es en el sector de la salut de la Llei de l’Estat 
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local
Tram. 357-00828/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Atenció Sanitària Univer-
sal a Catalunya davant la Comissió de Sa-
lut per a explicar l’informe que ha elaborat 
aquesta entitat
Tram. 357-00829/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.

Compareixença de Josep Maria Argimon 
i Pallàs, director de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la 
Comissió de Salut per a presentar l’informe 
«Efectes de la crisi en la salut de la població 
de Catalunya»
Tram. 357-00830/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.

Compareixença de Francesc Gudiol, direc-
tor del Programa de vigilància de les infecci-
ons nosocomials als hospitals de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut per a explicar 
aquest programa i l’evolució dels principals 
indicadors des del moment en què es va po-
sar en marxa
Tram. 357-00831/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tin-
guda el 20.11.2014, DSPC-C 537.
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Compareixença d’una representació 
d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a informar sobre el projecte «Joves sense 
terra, terra sense futur» i sobre el conflicte 
de Curuguaty, al Paraguai
Tram. 357-00832/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 20, tinguda el 21.11.2014, 
DSPC-C 542.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 21.11.2014, DSPC-C 542.

Compareixença de Carme Barrot i Roger 
Heredia, representants del Banc d’ADN ges-
tionat per la Fundació Bosch i Gimpera i la 
Facultat de Medicina de la Universitat de 
Barcelona, per a informar sobre les activi-
tats del Banc
Tram. 357-00833/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 47, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a pre-
sentar la memòria corresponent al 2013
Tram. 359-00015/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 47 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 531.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Empre-
sa i Ocupació a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00080/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 94408 / Coneixement: 26.11.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller d’Empresa 
i Ocupació el dia 25 de novembre de 2014, s’encarre-
garà del despatx del seu Departament la vicepresiden-
ta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals.

Cordialment,

Barcelona, 21 de novembre de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 151/2014, de 21 de novembre, 
d’encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Ocu-
pació a la vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals el dia 25 de no-
vembre de 2014, és publicat al DOGC 6757, del 25 de 
novembre de 2014.
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’agost del 2014
Tram. 337-00041/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 93357 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 25.11.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, agost 
de 2014 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Roger Loppacher i Crehuet
Barcelona, 20 de novembre de 2014

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 6513-2014 in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra l’article 167.1 i les disposicions tran-
sitòries cinquena i vuitena de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic
Tram. 381-00006/10

Coneixement
Reg. 93954 / Provisió del president 

del TC del 24.11.2014

Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, 25.11.2014.

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 7929-2009, 
plantejada per la Secció Segona de la Sa-
la contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya amb re-
lació a l’article 100.1.a del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya
Tram. 382-00002/08

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 88931 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

Tribunal Constitucional 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com-
puesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don 
Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Ri-
vas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don 
Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Ro-
dríguez, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente
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Sentencia

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7929-
2009, planteada por la Sección Segunda de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña en relación con el inciso «la 
fecha en que se notifique» del art. 100.1 a) del texto 
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, 
aprobado mediante Decreto Legislativo 3/2002, de 24 
de diciembre, de la Generalitat de Cataluña, ante su po-
sible contradicción con el art. 149.1.18 CE. Ha interve-
nido el Fiscal General del Estado y han comparecido 
el Abogado del Estado, el Abogado de la Generalitat 
de Cataluña y el Letrado del Parlamento de Cataluña. 
Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez 
Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El 23 de septiembre de 2009 tuvo entrada en el Re-
gistro General de este Tribunal un oficio de la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que 
se acompañaba testimonio del rollo de apelación núm. 
57-2009, del que forma parte el Auto de 20 de julio de 
2009, por el que se acuerda plantear cuestión de in-
constitucionalidad en relación con el inciso «la fecha 
en que se notifique» del art. 100.1 a) del texto refundi-
do de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aproba-
do mediante Decreto Legislativo de la Generalitat de 
Cataluña 3/2002, de 24 de diciembre, ante su posible 
contradicción con el art. 149.1.18 CE.

2. Los antecedentes de la presente cuestión de incons-
titucionalidad son, sucintamente expuestos, los si-
guientes:

a) Doña S.F.S. obtuvo, mediante sendas resoluciones 
del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Ca-
taluña de 1 de junio (expediente núm. 00-T-0458) y 
31 de julio de 2000 (expediente núm. 00-5-0270), una 
subvención de 276.364,11 € por la realización de diez 
cursos para desempleados y dos de formación de re-
ciclaje.

b) Efectuado el control sobre la correcta aplicación de 
la subvención, la Intervención General de la Generali-
tat de Cataluña propuso el inicio de un procedimien-
to de revocación parcial de la subvención, a causa del 
incumplimiento de la obligación de justificación eco-
nómica, lo que se llevó a efecto por resolución del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya de 13 de febrero de 2005 
y, tramitado el procedimiento, mediante resolución de 
28 de julio de 2006 el Servei d’Ocupació acordó revo-
car parcialmente la subvención.

c) Contra la anterior resolución interpuso la interesa-
da recurso contencioso-administrativo, por considerar 
que el expediente de revocación había incurrido en ca-
ducidad.

d) Por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. l3 de Barcelona de 24 de noviembre 
de 2008 se estimó el recurso, al considerar caducado 
el procedimiento en el momento de notificarse la reso-
lución de revocación parcial (el 16 de agosto de 2006), 
dado que hacía tres días que había concluido el pla-
zo de caducidad de seis meses contemplado en el art. 
100.1 a) del texto refundido de la Ley de finanzas pú-
blicas de Cataluña, contado desde la fecha del acuerdo 
de incoación del expediente (13 de febrero de 2006), 
según preceptúa el art. 42.3 a) de la Ley de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento administrativo común (LPC, en adelante) 
y no desde «la fecha en que se notifique» el inicio del 
expediente, según dispone ese art. 100.1 a) del men-
cionado texto refundido, que incurre en un exceso de 
delegación, debiendo entenderse derogada esa previ-
sión desde la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de modificación de la Ley 30/1992.

e) La Sentencia fue apelada por la Generalitat de Ca-
taluña al considerar que era de aplicación la previsión 
contenida en el art. 100.1 a) del texto refundido de la 
Ley de finanzas públicas de Cataluña que fija el dies a 
quo en el cómputo del plazo de caducidad de los ex-
pedientes iniciados de oficio en la fecha de «notifica-
ción» y no en la de «iniciación», no incurriendo en ex-
ceso alguno el citado texto refundido, que se limita a 
incorporar lo previsto en la Ley autonómica 25/1998, 
de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fis-
cales y de adaptación al euro, produciéndose en con-
secuencia la inaplicación de una norma con rango le-
gal por parte de un tribunal ordinario. A juicio de la 
Generalitat, el art. 42.2 LPC (que prevé que «el plazo 
máximo en el que debe notificarse la resolución ex-
presa será el fijado por la norma reguladora del co-
rrespondiente procedimiento. Este plazo no podrá ex-
ceder de seis meses, salvo que una norma con rango 
de ley establezca uno mayor o así venga previsto en 
la normativa comunitaria europea»), tras la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, da suficiente 
cobertura legal al legislador autonómico para estable-
cer un término de caducidad superior al establecido 
con carácter general en dicho artículo, tal como suce-
de con la previsión del art. 100.1 a) del repetido texto 
refundido.

f) Conclusas las actuaciones, por providencia del 12 de 
junio de 2009 y de conformidad con el art. 35.2 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), 
la Sección acordó oír a las partes y al Ministerio Fis-
cal para que alegasen lo que considerasen oportuno 
sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitu-
cionalidad con relación a la expresión «la fecha en que 
se notifique» del art. l00.1 a) del texto refundido de la 
Ley de finanzas públicas de Cataluña, por posible vul-
neración del art. 149.1.18 CE.

g) Evacuado el trámite de alegaciones conferido, tanto 
la representación procesal de la parte apelada –por es-
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crito presentado el 25 de junio de 2009– como la de la 
Administración autonómica –mediante escrito de 30 
de junio de 2009– consideraron improcedente el plan-
teamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Por 
el contrario, el Ministerio Fiscal –por medio de escrito 
presentado el 2 de julio de 2009– se mostró favorable 
a su formulación.

h) Finalmente, la Sección, por Auto de 20 de julio de 
2009, acordó promover la cuestión de inconstituciona-
lidad en los términos que seguidamente se detallan.

3. En el Auto de planteamiento el órgano judicial, tras 
precisar los antecedentes de hecho y concretar las ale-
gaciones de las partes y del Ministerio Fiscal sobre la 
constitucionalidad del precepto controvertido, realiza, 
en síntesis, las consideraciones que a continuación se 
extractan:

a) El Estado tiene la competencia exclusiva en ma-
teria de procedimiento administrativo común ex art. 
149.1.18 CE, sin perjuicio de las especialidades deriva-
das de la organización propia de las Comunidades Au-
tónomas. Dentro de ese procedimiento común se com-
prende la determinación del día inicial de cómputo de 
la caducidad de los procedimientos iniciados de oficio 
previsto en el art. 42.3 a) LPC –en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero–, que dispone que 
el cómputo del plazo de caducidad se efectuará en los 
procedimientos iniciados de oficio «desde la fecha del 
acuerdo de iniciación».

b) Señala a continuación el Auto de planteamiento que 
tanto la demandante en la instancia como la Senten-
cia apelada enfatizan que la redacción del precepto 
controvertido es idéntica a la del art. 100 contenida en 
Decreto Legislativo 9/1994, que aprobaba el anterior 
texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Ca-
taluña, que entró en contradicción con el art. 43.2 a) 
LPC, a partir de la modificación operada por la Ley 
4/1999 y, en consecuencia, quedando aquel precepto 
autonómico, a su juicio, derogado o desplazado por in-
constitucionalidad sobrevenida. Pero considera el ór-
gano judicial que la posible inconstitucionalidad de 
una norma autonómica, por un cambio sobrevenido 
de la normativa estatal en el ejercicio de una compe-
tencia exclusiva del Estado, no comporta una suerte de 
derogación o desplazamiento, sino su inconstituciona-
lidad desde la fecha de entrada en vigor de la norma 
estatal, como así lo señaló la STC 1/2003, no siendo 
posible inaplicar una norma postconstitucional vigente 
en atención a su posible inconstitucionalidad sobreve-
nida.

c) Precisa también el órgano judicial, rechazando la 
tesis del Abogado de la Generalitat, que no es de apli-
cación al caso la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones, porque su entrada en vigor 
se produjo el 18 de enero (sic, entiéndase febrero) de 
2004, cuando el procedimiento de reintegro del asun-
to litigioso ya había sido iniciado y, de conformidad 

con la disposición transitoria segunda de la citada Ley 
38/2003, a los procedimientos iniciados a su entrada 
en vigor les era de aplicación la normativa vigente al 
momento del inicio. Además, la Ley general de sub-
venciones no establece ninguna especialidad con rela-
ción al procedimiento administrativo de reintegro de 
subvenciones, hasta el punto que la única previsión en 
este aspecto –la del art. 42– concierne únicamente a la 
Administración General del Estado y a las entidades 
de la Administración local en el ámbito territorial de 
las Comunidades Autónomas que no hayan asumido 
competencias en materia de régimen local, remitién-
dose al procedimiento administrativo común.

d) Hechas las precisiones anteriores, subraya el órgano 
judicial que la disposición cuestionada establece una 
previsión del cómputo del plazo de caducidad proce-
dimental que es objetiva y directamente contraria a la 
regulación del procedimiento administrativo común, 
pues si aquélla fija el inicio del cómputo en la fecha 
de notificación del acuerdo de iniciación del procedi-
miento, ésta lo concreta en la fecha del acuerdo de ini-
ciación. Se trata, además, de una diferencia que incide 
directamente en el haz de garantías del administrado 
que se relaciona con la Administración en mérito a su 
actividad de fomento, pues aunque esa distinta previ-
sión podría ser legítima si encontrase justificación en 
alguna especialidad derivada de la organización pro-
pia de la Comunidad Autónoma, ello no acontece con 
la actividad subvencional, pues no configura ningún 
tipo competencial autónomo, ni una materia en sí mis-
ma considerada, ni implica la existencia de una orga-
nización administrativa especial derivada de la dis-
tribución competencial como una potestad vinculada 
al orden de competencias (SSTC 13/1992, 186/1999 y 
98/2001).

En suma, concluye el órgano judicial, la previsión 
del cómputo de la caducidad de un procedimiento 
de reintegro de subvenciones iniciado desde la no-
tificación del acuerdo de iniciación, en lugar de desde 
la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento, 
aparece contraria al procedimiento administrativo 
común, que compete en exclusiva al Estado, lo que 
justifica el planteamiento de la cuestión de inconsti-
tucionalidad.

4. Mediante providencia de 26 de noviembre de 2009, 
el Pleno de este Tribunal, a propuesta de su Sección 
Cuarta, acordó admitir a trámite la cuestión de in-
constitucionalidad y deferir su conocimiento a la Sala 
Segunda, así como dar traslado de las actuaciones al 
Congreso de los Diputados y al Senado por conduc-
to de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del 
Ministro de Justicia, al Fiscal General del Estado, así 
como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña por 
conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el im-
prorrogable plazo de quince días pudieran personarse 
en el proceso y formular las alegaciones que estimasen 
convenientes. En la misma providencia se acordó pu-
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blicar la incoación de la cuestión de inconstituciona-
lidad en el «Boletín Oficial del Estado», lo que tuvo 
lugar en el ejemplar del 18 de diciembre de 2009 (núm. 
304 de ese año).

5. El 16 de diciembre de 2009 tuvo entrada en el Re-
gistro General el escrito del Presidente del Senado po-
niendo en conocimiento de este Tribunal el acuerdo de 
la Mesa de la Cámara por el que se decide su persona-
ción en el procedimiento, ofreciendo su colaboración a 
los efectos del art. 88.1 LOTC. El Presidente del Con-
greso de los Diputados, por su parte, mediante escrito 
que tuvo entrada también el 16 de diciembre de 2009, 
comunica que la Mesa de la Cámara ha acordado su 
personación en el procedimiento, ofreciendo su cola-
boración a los efectos de lo previsto en el citado art. 
88.1 LOTC.

6. El Abogado del Estado presentó su escrito de ale-
gaciones el 21 de diciembre de 2009, en el que so-
licita que se dicte Sentencia declarando inconstitu-
cional y nulo el precepto legal cuestionado. Razona 
que la norma que fija el dies a quo para computar 
el plazo máximo de resolución y notificación en los 
procedimientos iniciados de oficio [art. 42.3 a) LPC] 
debe considerarse una regla del procedimiento ad-
ministrativo común, dictada por las Cortes Genera-
les en el ejercicio de una competencia constitucional 
exclusiva del Estado sobre el procedimiento admi-
nistrativo común, conforme al art. 149.1.18 CE, que 
no está «reducida al establecimiento de bases o nor-
mas básicas» sino reservada in toto al Estado (STC 
23/1993, de 21 de enero, FJ 3). El concepto consti-
tucional «procedimiento administrativo común» su-
pone que el legislador estatal es el único competen-
te para «la determinación de los principios o normas 
que, por un lado, definen la estructura general del iter 
procedimental que ha de seguirse para la realización 
de la actividad jurídica de la Administración y, por 
otro, prescriben la forma de elaboración, los requi-
sitos de validez y eficacia, los modos de revisión y 
los medios de ejecución de los actos administrativos, 
incluyendo señaladamente las garantías generales de 
los particulares en el seno del procedimiento» (STC 
227/1988, de 29 de noviembre, FJ 32), de manera que 
«este Tribunal no ha reducido el alcance de esta ma-
teria competencial a la regulación del procedimiento, 
entendido en sentido estricto, que ha de seguirse para 
la realización de la actividad jurídica de la Adminis-
tración (iniciación, ordenación, instrucción, termina-
ción, ejecución, términos y plazos, recepción y regis-
tro de documentos)» (STC 50/1999, de 6 de abril, FJ 
3). Por tanto, al regular los procedimientos especia-
les en materia de su competencia, las Comunidades 
Autónomas deberán respetar «en todo caso las reglas 
del procedimiento establecidas en la legislación del 
Estado dentro del ámbito de sus competencias» (STC 
227/1988, de 29 de noviembre, FJ 32). Esta doctri-
na sobre la competencia estatal relativa al «procedi-
miento administrativo común» ha sido confirmada, 

entre otras, en las SSTC 16/2003, de 30 de enero (FJ 
10), y 76/2003, de 10 de abril (FJ 4).

Añade que no existe una materia subvencional identi-
ficada como tal ni en los arts. 148.1 y 149.1 CE, ni en 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo corrobora 
el art. 114 de este último cuerpo legal, rotulado «ac-
ción de fomento», que se incluye dentro del capítulo I 
del título IV –tipología de las competencias– y descri-
be la configuración de los varios niveles competencia-
les con los que se ejerce la acción subvencional de la 
Generalitat catalana en función del tipo de competen-
cia que la Comunidad Autónoma ostente en la materia 
dentro de la cual operan las medidas de fomento. El 
precepto cuestionado no se dicta, pues, en el ejercicio 
de una competencia autonómica en una materia que 
pudiera denominarse «subvenciones» o «acción sub-
vencional», sino en el ejercicio de las competencias 
financieras que actualmente resultan de los arts. 203, 
211 y concordantes del Estatuto de Autonomía. En 
efecto, la regla legal cuestionada queda comprendida 
en la regulación de los procedimientos de revocación y 
reintegro de las subvenciones autonómicas (arts. 87.1 y 
88.1 del texto refundido de la Ley catalana de finanzas 
públicas) y su naturaleza es la de una regla que, por 
injustificada excepción, se separa de la norma estable-
cida para el procedimiento administrativo común, al 
que, en lo demás, remite la letra b) del art. 100.1 del 
citado texto refundido autonómico.

A su entender no cabe defender el precepto cuestio-
nado alegando el carácter no básico del art. 42 de 
la Ley general de subvenciones (Ley 38/2003, de 
17 de noviembre). El Auto de planteamiento anota 
exactamente que esta Ley resulta inaplicable ratione 
temporis en el litigio de origen. Pero, además, el ar-
gumento sería en sí mismo inconducente, aunque se 
aceptara dialécticamente la aplicabilidad de la Ley 
general de subvenciones, cuyo art. 42, en cuanto re-
gulador del procedimiento de reintegro, no es básico 
simplemente porque, de acuerdo con la jurispruden-
cia constitucional, la regulación de este procedi-
miento, cuando se trata de subvenciones autonómi-
cas, queda incluida en la materia sobre la que ostenta 
competencia la Comunidad Autónoma. La STC 
98/2001, de 5 de abril, FJ 8 b), advierte que la regu-
lación del procedimiento especial ratione materiae 
es aneja a la competencia sustantiva. Ahora bien, 
ello ha de entenderse sin perjuicio de que, al regular 
el procedimiento especial, deban respetarse las nor-
mas sobre el procedimiento administrativo común. 
Otras muchas Sentencias, dictadas igualmente en 
materia subvencional, reiteran esta doctrina. En con-
secuencia, el art. 42 de la Ley general de subvencio-
nes no es básico porque el legislador nacional ha de 
respetar la autonomía regional a la hora de regular 
los procedimientos de revocación y reintegro de las 
subvenciones que otorguen. Pero ello no excluye –
todo lo contrario– que, al establecer normas rectoras 
de tales procedimientos, las Comunidades Autóno-
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mas deban sujetarse a las reglas del procedimiento 
administrativo común, que es lo que no hace la regla 
legal cuestionada.

7. El 29 de diciembre de 2009 la Letrada de la Ge-
neralitat solicitó ser tenida por parte en el proceso, al 
tiempo que presentó escrito de alegaciones en el que 
solicita la desestimación de la cuestión de incons-
titucionalidad. Razona para ello que este Tribunal 
Constitucional tiene declarado que el art. 149.1.18 CE 
reconoce que las Comunidades Autónomas pueden es-
tablecer especialidades procedimentales derivadas de 
su propia organización, pero también –de igual forma 
que puede hacerlo el Estado– las que resulten de regu-
lar el régimen sustantivo de las diferentes actividades 
o servicios de la Administración.

A continuación, tras realizar un breve recordatorio 
de la doctrina constitucional acerca del procedimien-
to administrativo común y los procedimientos espe-
ciales ratione materiae, se detiene en analizar la falta 
de fundamento que, a su entender, reviste la duda de 
constitucionalidad planteada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo. Indica que la disposición fi-
nal primera de la Ley general de subvenciones declara 
básicos dos artículos y un apartado del capítulo I del 
título II de la Ley, dedicado al reintegro de las sub-
venciones, pero no el procedimiento de reintegro que 
se regula en el capítulo II. Ninguna mención efectúa 
dicha disposición final primera a precepto alguno que 
haya sido dictado en ejercicio de la competencia ex-
clusiva estatal sobre el procedimiento administrativo 
común, por lo que concluye que el Estado ha opta-
do por regular unos procedimientos especiales para 
la concesión de subvenciones y un procedimiento de 
reintegro de las mismas, pero no ha querido calificar-
los de comunes para este específico ámbito material. 
Concretamente, en cuanto al procedimiento de reinte-
gro ha optado por regular las especialidades del mis-
mo con respecto al procedimiento administrativo co-
mún, pero sólo para su aplicación en el ámbito de la 
Administración General del Estado, así como en el 
de la Administración local y los organismos públicos 
dependientes de ésta. De ello deduce que, de acuerdo 
con el art. 149.1.18 CE, las Comunidades Autónomas 
pueden legítimamente regular, en relación con la ac-
tividad subvencional, las especialidades que estimen 
necesarias para su organización, y, por este motivo, 
considera que el razonamiento que contiene el Auto 
de planteamiento de la cuestión de inconstitucionali-
dad es erróneo.

A continuación la Letrada de la Generalitat de Cata-
luña hace referencia al criterio de la Sala proponente 
relativo a la no aplicabilidad de la Ley general de sub-
venciones al supuesto examinado. Así, señala que del 
tenor literal de la disposición transitoria segunda de la 
citada Ley resulta que los procedimientos de conce-
sión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor 
de la Ley general de subvenciones han de tramitarse 

de acuerdo con la normativa vigente en el momento 
de su inicio. Sin embargo, las previsiones sobre, entre 
otros, los procedimientos de reintegro previstos en la 
misma Ley serán de aplicación desde su entrada en 
vigor.

Trasladada al presente supuesto la previsión de la re-
ferida disposición transitoria, a juicio de la Letrada de 
la Generalitat de Cataluña, resulta que las previsiones 
de la Ley general de subvenciones sí son de aplicación 
al procedimiento de revocación de la subvención de 
que se trata, puesto que, aunque el procedimiento de 
concesión de la subvención se inició en el año 2000, 
el procedimiento de revocación parcial fue iniciado en 
2006. En cualquier caso, señala que no le son de apli-
cación las especialidades procedimentales previstas 
en el capítulo II del título II de la Ley general de sub-
venciones sino, precisamente, su consideración como 
no básicas. Ello confirma la legitimidad de la aplica-
ción del procedimiento especial de revocación de sub-
venciones previsto en el texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña.

Seguidamente pasa a discutir el resto del razonamien-
to vertido en el Auto de planteamiento de la cuestión, 
y señala que, de acuerdo con la doctrina de este Tri-
bunal acerca de los procedimientos especiales, no só-
lo es legítimo regular procedimientos especiales ra-
tione materiae, sino que también es posible que tanto 
el Estado como las Comunidades Autónomas esta-
blezcan procedimientos especiales por la singulari-
dad de la actividad o servicio de la Administración 
de que se trate. Siendo ello así, entiende que no ha de 
generar duda alguna que la singularidad y relevancia 
de la actividad subvencional de las Administraciones 
públicas constituye presupuesto suficiente para la re-
gulación de procedimientos especiales para su con-
cesión, control y, en su caso, reintegro. Así, insiste en 
señalar que resulta evidente que, de acuerdo con el 
art. 149.1.18 CE y la interpretación que del mismo ha 
efectuado la jurisprudencia constitucional, las Comu-
nidades Autónomas pueden establecer procedimien-
tos especiales en relación con su actividad de fomen-
to, y ello aunque el Estado no hubiera procedido en el 
mismo sentido.

Añade que el Auto de 20 de julio de 2009 incardina 
el dies a quo para el cómputo de la caducidad de los 
procedimientos iniciados de oficio entre las garantías 
de los particulares en el seno del procedimiento, con-
sideración de la cual discrepa la Abogada de la Gene-
ralitat porque dicha doctrina se refiere a las «garan-
tías generales», y tan específica previsión no puede ser 
tributaria de esa consideración «general». Constitu-
yen garantías generales, entre otras, la obligación de 
la Administración de resolver, la previsión del silencio 
administrativo o la propia previsión de la caducidad de 
los procedimientos administrativos iniciados de oficio 
ante la falta de resolución en plazo. Pero, a su juicio, 
no goza de tal consideración la específica previsión 
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acerca de cuándo ha de iniciarse el cómputo del plazo 
de la caducidad.

Considera también que del mismo modo que el sentido 
positivo del silencio que se establece con carácter ge-
neral puede ser excepcionado mediante una norma de 
rango legal o de Derecho comunitario europeo, y que 
el plazo de resolución de los procedimientos iniciados 
de oficio puede establecerse por ley según convenga 
al Estado o a las Comunidades Autónomas, no ha de 
suscitar duda alguna la posibilidad de que, mediante 
una norma de rango legal, pueda establecerse un dies a 
quo distinto al previsto en el art. 42.3 a) LPC.

Afirma la Abogada de la Generalitat que el control de 
la correcta aplicación de los fondos públicos por los 
beneficiarios de las subvenciones ha de constituir una 
prioridad en la actuación de la Administración conce-
dente. Por otra parte, señala que, en muchos supues-
tos, la realización de ese control comporta una labor 
intensa y compleja. Es por ello que cabe entender que 
la Ley general de subvenciones ha optado por esta-
blecer un plazo extenso (doce meses) para dictar la 
resolución de los procedimientos de reintegro de sub-
venciones, llegando a doblar el establecido en defec-
to de previsión expresa por el art. 42.3 LPC. Añade 
que no ha sido tan generoso con el tiempo el texto 
refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalu-
ña, aunque haya optado por un dies a quo distinto del 
previsto en el apartado a) de dicho precepto de la Ley 
30/1992. Es por ello que, más allá de la legitimidad 
constitucional de dicha previsión, a su entender la jus-
ticia material ha de llevar a idéntica conclusión que 
el ajuste del repetido precepto al orden de distribu-
ción competencial: no puede considerarse caducado 
un procedimiento de revocación parcial de una sub-
vención, en el que resulta perfectamente acreditada la 
causa determinante de dicha revocación, como con-
secuencia de la aplicación del art. 42.3 a) LPC, por 
estimar inconstitucional –y, por tanto, nulo– el inciso 
aquí cuestionado. Máxime cuando el exceso del pla-
zo de resolución apreciado, de acuerdo con el referido 
precepto de la Ley 30/1992, sería únicamente de tres 
días, y cuando, además, el procedimiento específico 
regulado paralelamente por el Estado para el reinte-
gro de subvenciones establece un plazo de resolución 
de doce meses.

De acuerdo con todo lo expuesto, la Abogada de la 
Generalitat de Cataluña entiende que el inciso «la fe-
cha en que se notifique» del art. 100.1 a) del Decreto 
Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públi-
cas de Cataluña, no adolece de vicio alguno de incons-
titucionalidad.

8. El 29 de diciembre de 2009 el Letrado del Parla-
mento de Cataluña presentó un escrito de alegaciones 
en el que pide que se desestime la cuestión planteada. 
Afirma que en la medida que Cataluña es competente 
para regular su propia actividad subvencional, que se 

integra tanto en el ámbito de la autonomía financiera 
en materia de gasto, como función de fomento vincu-
lada a la acción administrativa de la propia Generali-
tat, tal como expresamente recoge el art. 114 del Es-
tatuto de Autonomía vigente, la regulación de dicha 
actividad por la Generalidad misma constituye título 
habilitante suficiente para establecer las normas de 
procedimiento administrativo especiales que corres-
pondan, respetando los principios del procedimiento 
común.

Con cita de la STC 227/1988 (FJ 32) señala que, sin 
perjuicio del obligado respeto a esos principios y re-
glas del «procedimiento administrativo común», 
coexisten numerosas reglas especiales de procedi-
miento aplicables a la realización de cada tipo de ac-
tividad administrativa ratione materiae. La Constitu-
ción no reserva en exclusiva al Estado la regulación de 
estos procedimientos administrativos especiales; an-
tes bien, hay que entender que ésta es una competen-
cia conexa a las que, respectivamente, el Estado o las 
Comunidades Autónomas ostentan para la regulación 
del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de 
la Administración.

Pues bien, el procedimiento para la revocación de sub-
venciones que establece el art. 100 del texto refundido 
de la Ley catalana de finanzas públicas, respeta plena-
mente los principios que constituyen el procedimiento 
administrativo común, y en concreto con los principios 
que derivan del art. 42 LPC. Dicho precepto establece 
como principio de procedimiento común la obligación 
de las administraciones de resolver expresamente en 
un plazo cierto. El plazo se configura como norma ge-
neral, no como principio de procedimiento; por ello, el 
mismo artículo determina que, con carácter general, 
el plazo vendrá determinado por la norma reguladora 
del procedimiento y que si esta norma reguladora no 
es una norma con rango de ley o no deriva de la nor-
mativa comunitaria europea, el plazo máximo será de 
seis meses, y que si la norma reguladora no establece 
plazo, este será de tres meses. Además de ello, debe 
tenerse en cuenta que los plazos regulados por la ley se 
pueden suspender por decisión administrativa en los 
casos establecidos por el apartado 5 del mismo artícu-
lo, o se pueden ampliar en las circunstancias estableci-
das por el apartado 6.

Ciertamente, el art. 42 LPC fija que el cómputo de los 
plazos regulados, en los procedimientos iniciados de 
oficio, se computan desde la fecha del acuerdo de ini-
ciación, pero ello solo es comprensible en la medida 
que la norma se refiere a los plazos que ella misma re-
gula y no puede referirse a los plazos que regulen otras 
leyes más que como norma general, y en este sentido 
actúa supletoriamente. En este sentido el art. 104.1 a) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tribu-
taria, establece que el cómputo del plazo para notificar 
la resolución expresa de un expediente en su ámbito 
debe hacerse, en los procedimientos iniciados de ofi-
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cio, desde la fecha de notificación del acuerdo de ini-
cio, lo que es coincidente con lo previsto en la norma 
cuestionada.

Por todo ello, el Letrado del Parlamento de Catalu-
ña entiende que la norma cuestionada no afecta a los 
principios y reglas que configuran el procedimiento 
administrativo común y que es plenamente constitu-
cional y no contraviene el art. 149.1.18 CE.

9. El 18 de enero de 2010 el Fiscal General de Estado 
pidió que se tradujese el escrito de alegaciones presen-
tado por la Generalitat de Cataluña en el trámite abier-
to por el órgano judicial al amparo del art. 35.2 LOTC. 
Aportada la traducción, por providencia de 23 de fe-
brero de 2010 se dio traslado de la misma a las par-
tes para que en plazo de quince días presentasen escri-
to de alegaciones o ratificasen las ya presentadas. El 
Abogado del Estado, el Abogado de la Generalitat de 
Cataluña y el Letrado del Parlamento de Cataluña se 
ratificaron en sus precedentes escritos de alegaciones.

10. El Fiscal General de Estado presentó su escrito 
de alegaciones el 31 de marzo de 2010, en el que tras 
recordar los antecedentes que han dado origen a es-
ta cuestión de inconstitucionalidad y señalar que no 
concurren óbices procesales, pasa a exponer la doc-
trina constitucional elaborada en relación con el art. 
149.1.18 CE, en particular sobre el concepto de «pro-
cedimiento administrativo común». En este sentido, 
afirma que la Ley 30/1992 vino a recoger la concep-
ción constitucional de distribución de competencias 
plasmada en el art. 149.1.18 CE, que distingue entre 
las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas –que habrán de garantizar al administrado un 
tratamiento común ante ellas–, el procedimiento ad-
ministrativo común –sin perjuicio de las especialida-
des derivadas de la organización propia de las Comu-
nidades Autónomas– y el sistema de responsabilidad 
de todas las Administraciones públicas, partiendo de 
que la delimitación del régimen jurídico de éstas se 
engloba en el esquema que permite a las Comunidades 
Autónomas dictar sus propias normas, siempre que se 
ajusten a las bases estatales.

Señala que, si bien la redacción original de la Ley 
30/1992 pareció renunciar en un primer momento a 
imponer un mínimo de uniformidad en una serie de 
materias, tales como la duración del procedimiento o 
los efectos de la falta de resolución en plazo –lo que 
generó un proceso de imposición de particularismos 
sobre sus propios principios generales–, dicho déficit 
fue en buena parte paliado por la reforma llevada a ca-
bo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la Ley 30/1992. Recuerda que dicha reforma nació, 
como se explícita en su exposición de motivos, con el 
propósito de garantizar una igualdad en las condicio-
nes jurídicas básicas de todos los ciudadanos en sus 
relaciones con las diferentes Administraciones públi-
cas, dando lugar a la actual redacción del art. 42 LPC, 
que, dedicado a la obligación de dictar resolución ex-

presa en todos los procedimientos, contempla específi-
camente un plazo máximo de notificación de la resolu-
ción expresa y la caducidad del procedimiento, fijando 
los momentos de inicio de su cómputo en función de 
su iniciación de oficio [art. 42.3 a)] o a solicitud del in-
teresado [art. 42.3 b)].

En opinión del Fiscal dichas previsiones tienen encua-
dre en el marco de las reglas relativas a la duración 
y terminación del procedimiento y entronque con las 
necesidades de seguridad jurídica derivadas del art. 
9.3 CE, por lo que se integran, tal y como es la postu-
ra del órgano proponente, dentro del haz de garantías 
destinado a hacer efectiva la explícita exigencia cons-
titucional de garantizar a los administrados un trata-
miento común ante todas las Administraciones públi-
cas en el escenario definido por el propio titular de la 
competencia exclusiva. Indica que la caducidad tanto 
se regula dentro de las normas generales de la activi-
dad de las Administraciones públicas, que se contem-
pla como un modo de finalización del procedimiento 
(arts. 42.3 y 87 LPC), y el numeral 3 del art. 42 es-
tablece, con carácter imperativo y sin excepción, que 
todos los plazos previstos en el apartado anterior (nu-
meral 2) del mismo precepto «se contarán: a) en los 
procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del 
acuerdo de iniciación».

En definitiva, a su juicio, la Ley 30/1992 permite en el 
art. 42.2 que los plazos máximos de notificación de la 
resolución expresa sean fijados por la norma regulado-
ra del correspondiente procedimiento, pero no podrán 
exceder de seis meses si la normativa es reglamenta-
ria, de manera que sólo podrá excederse dicho plazo si 
es establecido uno mayor por una norma con rango de 
ley o si así viene previsto en la normativa comunita-
ria europea. Adicionalmente, el apartado 3 del mismo 
precepto indica que dicho plazo máximo, en ausencia 
de previsión específica, deberá ser de tres meses como 
máximo. De este modo, para todo ese tipo de plazos 
rige el cómputo desde la fecha indicada en los aparta-
dos a) y b) del art. 42.3 LPC.

Señala que, como norma de procedimiento adminis-
trativo común, el art. 42 LPC sólo permite las ex-
cepciones que el propio titular de la competencia (el 
Estado) admita, sin perjuicio de la facultad de las Co-
munidades Autónomas para la aprobación de las nor-
mas de procedimiento administrativo destinadas a eje-
cutar la competencia legislativa sobre una materia que 
le haya sido atribuida, de manera que, por más que se 
reconozca competencia a la Comunidad Autónoma en 
materia de subvenciones, cuando apruebe normas de 
aquella naturaleza orientadas a dicha ejecución, debe-
rán respetarse en todo caso las reglas del procedimien-
to establecidas en la legislación del Estado dentro del 
ámbito de sus competencias, requisito que se entiende 
que no cumple el precepto cuestionado en la presente 
cuestión de constitucionalidad.
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Añade que el texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña aprobado por el Decreto Legis-
lativo 9/1994 reflejaba una impecable conexión y co-
herencia entre su art. 100.1 a) y la Ley 30/1992 en su 
redacción inicial, y, por ello, la originaria redacción de 
aquel precepto efectivamente era acorde con la com-
petencia y normativa estatal en materia de procedi-
miento administrativo común, pero la modificación 
operada por la Ley 4/1999, al reglar el extremo objeto 
de controversia, ubicó la ordenación del referido art. 
100 del texto refundido de la Ley de finanzas públi-
cas de Cataluña de 1994 en situación de inconstitu-
cionalidad sobrevenida y la reproducción de su mismo 
contenido, en lo referente al dies a quo para el inicio 
del cómputo de la caducidad del procedimiento, en el 
actual art. 100.1 a) del mencionado texto refundido 
resulta contraria al art. 149.1.18 CE en la medida en 
que dicho precepto constitucional reserva al Estado la 
competencia exclusiva sobre el procedimiento admi-
nistrativo común y la regulación de éste, en el extremo 
cuestionado e indicado, colisiona con lo dispuesto en 
el art. 42.3 a) LPC.

11. Mediante providencia de 20 de octubre de 2014, se 
señaló para deliberación y votación de la presente Sen-
tencia el día 22 del mismo mes y año.

II. Fundamentos juridicos

1. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña plantea cuestión de inconstitucionalidad 
en relación con el inciso «la fecha en que se notifi-
que» del art. 100.1 a) del texto refundido de la Ley 
de finanzas públicas de Cataluña, aprobado median-
te Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 
3/2002, de 24 de diciembre. Sostiene el órgano pro-
ponente que la citada disposición autonómica puede 
vulnerar el art. 149.1.18 CE al fijar el inicio del plazo 
de caducidad de los procedimientos de revocación de 
subvenciones en un momento diferente al establecido 
por la normativa estatal reguladora del procedimien-
to administrativo común (inconstitucionalidad me-
diata o indirecta) porque, efectivamente, mientras el 
art. 42.3 a) LPC contempla que el plazo de caducidad 
de los procedimientos iniciados de oficio se compu-
tará «desde la fecha del acuerdo de iniciación» del 
procedimiento, el precepto autonómico cuestionado 
dispone que en los procedimientos de revocación de 
subvenciones el plazo para concluir el expediente es 
de seis meses «a contar desde la fecha en que se noti-
fique la resolución del inicio del expediente». No des-
de la fecha del acuerdo de iniciación, por tanto, sino 
desde la fecha de la notificación de dicho acuerdo. 
Siendo además esa norma –el art. 100.1 de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña– aplicable al caso en-
juiciado por el órgano jurisdiccional que ha plantea-
do la cuestión y determinante del resultado del litigio 
que ante él se sigue porque según se tome en cuenta 
una u otra fecha –la del acuerdo de iniciación o la de 

su notificación– el expediente estará o no caducado 
en el momento de recibir la interesada la notificación 
de la resolución finalizadora del procedimiento por 
la que se acuerda revocar parcialmente la subvención 
otorgada y exigirle el reintegro de las cantidades cu-
yo destino no ha podido justificar, según la Adminis-
tración.

El Abogado del Estado, en nombre del Gobierno de 
la Nación, y el Fiscal General del Estado apoyan la 
declaración de inconstitucionalidad del inciso cues-
tionado: consideran insalvable la contradicción en-
tre una y otra norma, habiendo sido dictada la estatal 
en el ejercicio legítimo de la competencia prevista en 
el art. 149.1.18 CE. Por el contrario, los representan-
tes del Parlamento y de la Generalitat de Cataluña se 
oponen a esa declaración, pues para ellos el precepto 
autonómico es compatible con las normas de proce-
dimiento administrativo común cuyo establecimiento 
corresponde al Estado y, por tanto, con el orden cons-
titucional de distribución de competencias, según los 
argumentos que han quedado detalladamente expues-
tos en los antecedentes de esta resolución.

2. Tal y como explican las partes personadas, el precep-
to autonómico cuestionado proviene del art. 28 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 25/1998, de 31 de diciembre, 
de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al 
euro, que lo incluyó en el art. 100.1 a) del texto refun-
dido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña enton-
ces vigente, aprobado por Decreto Legislativo 9/1994, 
de 13 de julio, de donde ha pasado inalterado al vigen-
te texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 
3/2002 que lo incluyó, también, en su art. 100.1 a).

En el momento de promulgarse la Ley 25/1998, ese 
precepto e inciso resultaban acordes con la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, que en su redacción vi-
gente nada disponía acerca del inicio del cómputo del 
plazo de caducidad, limitándose a señalar tan solo que 
el plazo máximo para resolver era «el que resultase de 
la tramitación del procedimiento aplicable en cada ca-
so» y, subsidiariamente, si la norma de procedimiento 
no fijaba plazo alguno, el de tres meses (art. 42.2), sin 
especificar cómo se computaría ese plazo. Y cerrándo-
se esta regulación con la previsión de que la caducidad 
y archivo de los procedimientos iniciados de oficio no 
susceptibles de producir efectos favorables para los 
ciudadanos se produciría una vez transcurridos «trein-
ta días desde el vencimiento del plazo en que debió ser 
dictada» esa resolución expresa (art. 43.4), sin añadir 
nada más. Como puede fácilmente comprobarse, en 
la redacción originaria de la Ley 30/1992 no se fijaba 
el día inicial o dies a quo para el cómputo del plazo 
máximo para resolver y cuyo incumplimiento daba lu-
gar a la caducidad.

Pero después de promulgada esa Ley catalana 25/1998, 
el legislador estatal aprobó la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, que modificó entre otros el art. 42.3 a) LPC, 
que pasó a decir, en la redacción que se mantiene ac-



1 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 440

4.87.15. INFORMACIó 195

tualmente en vigor y que procede de la rectificación de 
errores publicada en el «BOE» núm. 30, de 4 de febre-
ro de 1999 (pág. 4939):

«3. Cuando las normas reguladoras de los procedi-
mientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres me-
ses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior 
se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la 
fecha del acuerdo de iniciación.»

Así pues, y razonando la Sala proponente que confor-
me con nuestra doctrina –por todas, STC 159/2012, de 
17 de septiembre, FJ 5, y las allí citadas– esa modifica-
ción de la normativa estatal no provoca la derogación 
o desplazamiento del precepto legal autonómico ante-
rior y contrario a ella, como había entendido el Juzga-
do que conoció el asunto en primera instancia sino que 
lo que provocaba en realidad era la «inconstituciona-
lidad sobrevenida» de la norma autonómica anterior, 
concluyó entonces que no podía inaplicarse ese pre-
cepto por un órgano de la jurisdicción ordinaria co-
mo había hecho el señalado Juzgado, sino que lo que 
procedía era plantear la cuestión de inconstitucionali-
dad de conformidad con los arts. 117.1 y 163 CE, que 
fue lo que hizo tras cumplimentar, adecuadamente, el 
oportuno trámite de audiencia una vez conclusas las 
actuaciones [art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)].

3. Nos encontramos pues con un caso en que la posi-
ble inconstitucionalidad de una norma autonómica no 
proviene de su directa confrontación con la Constitu-
ción sino de su examen a la luz de otra norma (infra-
constitucional) dictada por el Estado en el ejercicio de 
sus competencias propias, en este caso la regulación 
del «procedimiento administrativo común» encomen-
dada por el art. 149.1.18 CE, habiendo señalado este 
Tribunal que en casos como este la existencia de la in-
fracción constitucional denunciada precisa de las dos 
siguientes condiciones (entre otras, SSTC 39/2014, de 
11 de marzo, FJ 3, y 94/2014, de 12 de junio, FJ 2): 
en primer lugar, que la norma estatal infringida por 
la ley autonómica haya sido dictada legítimamente al 
amparo de un título competencial que la Constitución 
haya reservado al Estado, pues de lo contrario fallaría 
la premisa mayor de la contradicción, que no puede ser 
otra que la validez misma de la norma estatal con la 
que se pretende confrontar la norma autonómica cues-
tionada; y en segundo lugar, que la contradicción entre 
ambas normas, la estatal y la autonómica, sea efectiva 
e insalvable por vía interpretativa, ya que en otro caso 
no habría invasión competencial porque efectivamente 
si la norma autonómica es compatible con el conteni-
do de la norma estatal debe concluirse entonces que 
aquélla ha respetado las competencias del Estado, o 
lo que es lo mismo, que se ha mantenido dentro de su 
propio ámbito competencial, (así, SSTC 181/2012, de 
15 de octubre, y 132/2013, de 6 de junio).

Así pues, y de acuerdo pues con estas premisas, la pri-
mera tarea que debemos abordar es examinar si el art. 
42.3 a) LPC pertenece o no al «procedimiento admi-
nistrativo común» que el art. 149.1.18 CE reserva al 
Estado.

4. Desde una perspectiva estrictamente formal pocas 
dudas puede suscitar que ello es así, pues esta norma 
de contraste está incluida en la ley aprobada por el Es-
tado en ejercicio de esa competencia, que es la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Ahora bien, ello resulta 
insuficiente para la resolución de este proceso: por es-
te camino bastaría con que el Estado incluyese cual-
quier norma de procedimiento administrativo en esa 
concreta ley para que este Tribunal debiera entender 
automáticamente que la misma está amparada por la 
competencia prevista en el art. 149.1.18 CE, haciendo 
supuesto de la cuestión. Cuando es claro que lo que 
debe dilucidarse es si con esa concreta norma el Es-
tado estaba actuando una competencia propia –la de 
regular el procedimiento administrativo común– o si 
por el contrario con ese amparo estaba en realidad ac-
tuando extramuros de su ámbito competencial e inva-
diendo el ajeno reservado a las Comunidades Autóno-
mas (en este caso a Cataluña).

Esta es, en general, nuestra doctrina desde la STC 
227/1988, de 27 de noviembre, FJ 32 (reiterada lue-
go, entre otras, en las SSTC 98/2001, de 5 de abril, 
FJ 8, y 130/2013, de 4 de junio, FJ 7), donde ya diji-
mos que «[e]l adjetivo «común» que la Constitución 
utiliza lleva a entender que lo que el precepto cons-
titucional ha querido reservar en exclusiva al Estado 
es la determinación de los principios o normas que, 
por un lado, definen la estructura general del iter pro-
cedimental que ha de seguirse para la realización de 
la actividad jurídica de la Administración y, por otro, 
prescriben la forma de elaboración, los requisitos de 
validez y eficacia, los modos de revisión y los medios 
de ejecución de los actos administrativos, incluyen-
do señaladamente las garantías generales de los par-
ticulares en el seno del procedimiento. Ahora bien, 
sin perjuicio del obligado respeto a esos principios y 
reglas del ‘procedimiento administrativo común’, que 
en la actualidad se encuentran en las Leyes genera-
les sobre la materia –lo que garantiza un tratamien-
to asimismo común de los administrados ante todas 
las Administraciones públicas, como exige el propio 
art. 149.1.18–, coexisten numerosas reglas especiales 
de procedimiento aplicables a la realización de cada 
tipo de actividad administrativa ratione materiae. La 
Constitución no reserva en exclusiva al Estado la re-
gulación de estos procedimientos administrativos es-
peciales. Antes bien, hay que entender que ésta es una 
competencia conexa a las que, respectivamente, el Es-
tado o las Comunidades Autónomas ostentan para la 
regulación del régimen sustantivo de cada actividad o 
servicio de la Administración. Así lo impone la lógica 
de la acción administrativa, dado que el procedimien-
to no es sino la forma de llevarla a cabo conforme 
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a Derecho. En consecuencia, cuando la competen-
cia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a 
una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la 
aprobación de las normas de procedimiento adminis-
trativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respe-
tarse en todo caso las reglas del procedimiento esta-
blecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito 
de sus competencias».

5. De esta delimitación de la competencia aquí concer-
nida pueden extraerse ya las siguientes conclusiones:

a) En primer lugar, que el diseño del «procedimien-
to administrativo común», esto es, de esa estructura 
general del iter procedimental a que deben ajustarse 
todas las Administraciones públicas en todos sus pro-
cedimientos (STC 227/1988) es competencia exclusiva 
del Estado.

b) En segundo lugar, y derivado de lo anterior, que en 
esa tarea el Estado goza de libertad, pues con respeto 
a los principios que la propia Constitución le impone, 
como pueden ser el acatamiento de las garantías del 
art. 24.2 CE en la regulación del procedimiento admi-
nistrativo sancionador (por todas, STC 18/1981, de 8 
de junio), la eficacia de la Administración ex art. 103.1 
CE, o la garantía de la audiencia del interesado «cuan-
do proceda» de acuerdo con el art. 105 c) CE, aquél 
puede optar por varios modelos posibles.

c) En tercer lugar, que la titularidad de la competen-
cia impuesta por el art. 149.1.18 CE hace que esa va-
loración corresponda hacerla única y exclusivamen-
te al Estado, y que su resultado solamente pueda 
verse constreñido por el respeto a las competencias 
asumidas por las Comunidades Autónomas. Así, es 
claro que el Estado no puede interferir en la organi-
zación interna de éstas, señalando los órganos com-
petentes para determinados trámites como por ejem-
plo la presentación de solicitudes (STC 190/2000, de 
13 de julio, FJ 11 a)] o imponiendo órganos estatales 
de control frente a los propios de las Comunidades 
Autónomas, como pueden ser el Consejo de Estado 
(STC 204/1992, de 26 de noviembre, FJ 5) o la In-
tervención General del Estado (SSTC 150/2012, de 
5 de julio, FJ 11, y 130/2013, de 4 de junio, FJ 12), 
ni tampoco regular un concreto modo de ejercer las 
competencias autonómicas (STC 36/1994, de 10 de 
febrero, FJ 6) o, en general, establecer una regla com-
petencial «específica en la materia» (STC 94/2013, 
de 23 de abril, FJ 6), pues lo que sí tienen éstas re-
servado es la regulación de las «normas ordinarias 
de tramitación» del procedimiento [SSTC 175/2003, 
de 30 de septiembre, FJ 10 c), y 126/2002, de 20 de 
mayo, FJ 10 a)]. Pero fuera de estos límites impues-
tos, como decimos, por las competencias específicas 
y propias de las Comunidades Autónomas, el Esta-
do tiene competencia para establecer las normas del 
procedimiento administrativo que aseguren un trata-
miento común de todos los administrados en los as-

pectos más importantes de sus relaciones con las dis-
tintas Administraciones públicas.

d) Y en último lugar, que naturalmente los procedi-
mientos especiales por razón de la materia que regu-
len las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 
competencias deben siempre «respetar» ese modelo 
o estructura general definidos por el Estado (así, en-
tre otras, SSTC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 11; 
178/2011, de 8 de noviembre, FJ 7 y 150/2012, de 5 de 
julio, FJ 9), pues de otro modo éste no cumpliría su 
función de ser el procedimiento administrativo «co-
mún».

6. Alcanzadas las anteriores conclusiones, es el mo-
mento de abordar el problema concreto que plantea es-
ta cuestión de inconstitucionalidad y que no es otro 
que determinar si el art. 42.3 a) LPC responde a ese 
modelo general o común de procedimiento adminis-
trativo que según el art. 149.1.18 CE corresponde ela-
borar al Estado o si, por el contrario, esa específica 
norma puede ser desplazada por la Comunidad Au-
tónoma en conflicto, lo cual siempre requerirá, según 
lo que acabamos de exponer, la invocación de un títu-
lo competencial específico y apto para ello, diferente 
de una supuesta competencia general para regular o 
modificar las normas de procedimiento administrati-
vo dictadas por el Estado siguiendo criterios de propia 
conveniencia u oportunidad pues, como hemos dicho, 
las Comunidades Autónomas no ostentan ni pueden 
ostentar esa competencia.

Pues bien, como primera aproximación a esa concreta 
cuestión que nos ocupa podemos indicar que, sin du-
da, forma parte del modelo general de procedimiento 
administrativo que el Estado puede imponer en ejerci-
cio de su competencia –con el margen de apreciación 
y oportunidad política que ello siempre trae consigo, 
así, STC 191/2012, de 29 de octubre, FJ 5– el estable-
cimiento de la obligación de dictar resolución expre-
sa en un plazo determinado (art. 42 LPC), así como 
la regulación de las consecuencias que ha de gene-
rar el incumplimiento de esa obligación (en este caso, 
por tratarse de un procedimiento susceptible de cau-
sar efectos desfavorables al interesado, la caducidad 
del expediente: art. 44.2 LPC), pues de lo contrario 
aquella previsión inicial no pasaría de ser una mera 
declaración de principios. Desde luego, sin esas dos 
previsiones –la una impuesta para la efectividad de 
la otra– no habría procedimiento administrativo «co-
mún», o, en todo caso, el modelo sería otro distinto; en 
ello están de acuerdo incluso los representantes de la 
Generalitat y del Parlamento de Cataluña.

Avanzando un poco más, y esta vez desde la otra 
perspectiva, no puede dudarse tampoco de que el res-
peto antes comentado a las competencias de las Co-
munidades Autónomas que incluyen, según lo dicho, 
la competencia para regular los procedimientos ad-
ministrativos necesarios para ejercerlas, sí debe im-
pedir que con amparo en el art. 149.1.18 CE el Es-



1 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 440

4.87.15. INFORMACIó 197

tado pueda imponer a las Comunidades Autónomas 
un plazo inalterable para cumplir esa obligación de 
resolver, pues con ello podría fácilmente cercenar, 
dificultar o incluso impedir el funcionamiento de es-
tas, o lo que es lo mismo, menoscabar su autonomía. 
Asumido entonces que conforme con nuestra doctri-
na la competencia normativa para regular el proce-
dimiento administrativo específico necesario para 
intervenir en cada sector concreto de la actividad ad-
ministrativa ha de corresponder, lógicamente, al en-
te competente para esa intervención (por todas, STC 
227/1988, antes citada), de ello se sigue sin dificul-
tad que ese ente territorial ha de tener autonomía pa-
ra poder ponderar, entre otras circunstancias, la di-
ficultad o complejidad de la materia, los informes o 
trámites necesarios o convenientes para ordenar ade-
cuadamente la intervención de su Administración en 
ese concreto ámbito, o la capacidad de su propia or-
ganización administrativa para asumir ese trabajo; 
cuestiones todas ellas que inciden forzosamente en la 
duración previsible de ese procedimiento y, con ello, 
en la decisión de cuál ha de ser el plazo máximo en 
que esa Administración debe resolver para cumplir 
así con la garantía general establecida en este sen-
tido por el legislador competente, que es el estatal 
de acuerdo con art. 149.1.18 CE. Sin que ello impida, 
por otra parte, considerar también una garantía gene-
ral del administrado el establecimiento de un plazo 
máximo para resolver, como prevé la LPC (art. 42.2 
y 3), pues el margen indicado es suficiente para que 
las Comunidades Autónomas puedan ponderar todas 
las circunstancias que, por razón de la materia y de 
su propia organización administrativa, pueden influir 
en la duración del procedimiento.

Son estas mismas razones las que impiden compartir 
la apelación que hacen el Parlamento y la Generalitat 
de Cataluña a su propia autonomía o libertad de cri-
terio para alterar el dies a quo previsto por el legisla-
dor estatal para el cómputo de ese plazo para resolver. 
Para ellos, esa supuesta autonomía o competencia se 
asienta en su propio interés en que ese día inicial del 
cómputo sea otro distinto; pero con ello se están aden-
trando en criterios sobre la estructura general del pro-
cedimiento administrativo que, como hemos dicho 
más arriba, corresponde valorar exclusivamente al le-
gislador estatal, ex art. 149.1.18 CE. Ya hemos descar-
tado que la actividad subvencional sea una «materia» 
que permita a las Comunidades Autónomas la regula-
ción entera del procedimiento administrativo necesa-
rio para tramitarlas (por todas, STC 130/2013, de 4 de 
junio, FJ 8, sobre la Ley general de subvenciones), y 
los representantes de los órganos legislativo y ejecuti-
vo de la Comunidad Autónoma implicada no identifi-
can otro título distinto, ni justifican por qué su propia 
organización o competencias sectoriales habrían de 
justificar esa desviación de la norma estatal (más allá 
de que les resulta más conveniente en orden a la tra-
mitación y resolución del procedimiento, apreciación 

que como decimos corresponde al Estado de acuer-
do con el sistema diseñado por la Constitución). No 
pueden merecer favorable acogida las alegaciones del 
Parlamento y de la Generalidad de Cataluña relativas 
a que de conformidad con la disposición final primera 
de la Ley general de subvenciones el procedimiento 
de reintegro de subvenciones regulado en ella no tiene 
carácter básico, puesto que lo discutido en el presen-
te caso no es si la Generalidad de Cataluña tiene o no 
competencia para regular un procedimiento especial 
anejo a la competencia sustantiva que tiene atribui-
da en materia de subvenciones, sino si en el desarro-
llo de esa competencia ha incluido alguna previsión 
que haya podido entrar en conflicto con otra aproba-
da por el Estado en ejercicio de sus competencias ex-
clusivas, ex art. 149.1.18 CE, sobre el procedimiento 
administrativo común. Por otra parte, el tenor de la 
Ley 30/1992 tampoco abona la solución propuesta 
por aquéllos, pues el art. 42.2 dispone que «el plazo 
máximo en que debe notificarse la resolución expre-
sa será el fijado por la norma reguladora del corres-
pondiente procedimiento», lo que debe interpretarse, 
de acuerdo con la literalidad del precepto, como una 
remisión a las normas estatales o autonómicas que re-
gulen el procedimiento sectorial de que se trate para 
establecer el «plazo máximo» en que debe notificar-
se la resolución expresa de ese procedimiento, no el 
modo de computar ese plazo, que está fijado de mo-
do inalterable en el art. 42.3, según el cual «Cuan-
do las normas reguladoras de los procedimientos no 
fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este 
plazo y los previstos en el apartado anterior [esto es, 
los fijados por la norma sectorial correspondiente] se 
contarán: a) En los procedimientos iniciados de ofi-
cio, desde la fecha del acuerdo de iniciación». De tal 
modo que la Comunidad Autónoma de Cataluña hu-
biera podido, por medio de la correspondiente norma 
de rango legal, establecer un periodo de tramitación 
de los procedimientos de revocación de las subven-
ciones concedidas por ella distinto del que con carác-
ter general indica la Ley 30/1992, pero no una norma 
para la determinación del día inicial del cómputo de 
ese plazo distinta del impuesto por dicha Ley tras su 
reforma por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Lo pu-
do hacer en la fecha en que se aprobó el Decreto Le-
gislativo 9/1994, cuyo artículo 100.1 a) pasó con la 
misma numeración al Decreto Legislativo 3/2002, de 
24 de diciembre, cuya constitucionalidad pone en du-
da el órgano judicial proponente de esta cuestión de 
inconstitucionalidad, pero tras la reforma de la Ley 
30/1992 producida por la Ley 4/1999, aquel precep-
to entró en contradicción con el artículo 42.3 a) de la 
ley estatal lo que determina, según repetida doctrina 
de este Tribunal iniciada por nuestra STC 1/2003, de 
16 de enero, no el desplazamiento de la ley autonómi-
ca por la posterior legislación básica estatal opuesta a 
aquélla, sino su inconstitucionalidad sobrevenida y la 
necesidad de que dicha consecuencia se declare pre-
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cisamente por este Tribunal, previo planteamiento de 
la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad.

7. Concluido entonces conforme a todo lo anterior que 
el art. 42.3 a) LPC está amparado por el título compe-
tencial del art. 149.1.18 CE (regulación por el Estado 
del «procedimiento administrativo común, sin per-
juicio de las especialidades derivadas de la organiza-
ción propia de las Comunidades Autónomas») y que 
la contradicción entre aquel precepto estatal y el aquí 
cuestionado es efectiva e insalvable, como también 
exige nuestra doctrina para estos casos de inconsti-
tucionalidad mediata, pues uno y otro fijan como día 
inicial para el cómputo del mismo plazo dos días di-
ferentes, de ello se sigue derechamente la inconstitu-
cionalidad de la norma autonómica por vulnerar indi-
recta o mediatamente el art. 149.1.18 CE antes citado, 
lo que obliga a declarar su nulidad de acuerdo con el 
art. 39.1 LOTC.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-
cional, por la autoridad que le confiere la Constitución 
de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad 
y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y 
nulidad del inciso «la fecha en que se notifique» con-
tenido en el art. 100.1 a) del texto refundido de la Ley 
de finanzas públicas de Cataluña, aprobado median-
te Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 
3/2002, de 24 de diciembre.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a veintidós de octubre de dos mil 
catorce.
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	Tram. 352-01639/10
	Acord sobre la sol·licitud
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	Proposta de compareixença de Sergi Llagostera Xargayó, president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01642/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àlex Mestre, president de l’Associació de Propietaris de Locals de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01643/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Roig, secretari de l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01644/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural
	Tram. 352-01645/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gabriel Jené Llabrés, en representació de Comertia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01646/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Javier Cottet Torres, president de Barnacentre, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01647/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Portabella, exregidor de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01648/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Cruanyes, advocat especialista en protecció del patrimoni comercial, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01649/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01650/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01651/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01652/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01653/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01654/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del bar Casa Almirall amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01655/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Queviures Quílez amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01656/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Gèneres de Punt La Torre amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01657/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Vicenç Gasca Grau, president de la Fundació Barcelona Comerç, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01658/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Cottet, president de l’Eix Comercial Barna Centre, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01659/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gabriel Jené, president de Shopping Line i de l’Associació Comercial Barcelona Oberta, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01660/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01661/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01662/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Propietaris de Locals Comercials de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01663/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01664/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergi Llagostera, president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01665/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01666/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01667/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01668/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Vendrell, propietari de la joieria Unión Suiza, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01669/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01670/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01671/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català de les Empreses Culturals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01672/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01673/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01674/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01675/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01676/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01677/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01678/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Cat-Secies amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01679/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01680/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01681/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01682/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01683/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Filmax amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01684/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Adolfo Blanco, fundador i conseller delegat d’«A Contracorriente Films», amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01685/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01951/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Amat, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01952/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic d’economia política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01953/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Ripoll, director editorial de la plataforma de cinema en línia Filmin, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010 del cinema
	Tram. 352-01954/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tono Folguera, en representació de Pro-docs, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01955/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01956/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Acadèmia de Cinema Català amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01957/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01958/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01959/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Cineclubs amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01960/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01961/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01962/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01963/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Torrent, especialista en dret europeu i l’Organització Mundial del Comerç i professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01964/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau Guix, expert audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01965/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01974/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignacio Segura, director general de DeAPlaneta, SL, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01975/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01976/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis de Val, president de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01977/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raimon Masllorens, president de Productors Audiovisuals Federats, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01978/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01979/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01980/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01981/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01982/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01983/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01984/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01985/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01986/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01987/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àlex Martínez Roig, director general de Continguts de Canal Plus, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01988/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent de Drac Màgic, Cooperativa Promotora Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01989/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Agustí Argelich, president del CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01990/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de David Alfaràs, director d’Alfa Pictures, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01991/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ventura Pons, director de Raig d’Idees i Propostes Visuals, SL, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01992/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels Cinemes Boliche amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01993/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels Cinemes Girona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01994/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julio Lamaña, secretari i vocal de relacions internacionals de la Federació Catalana de Cineclubs, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01995/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01996/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01997/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01998/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Torrent Macau, catedràtic d’economia política de la Universitat de Barcelona i titular de la càtedra d’integració internacional de l’Organització Mundial del Comerç a la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
	Tram. 352-01999/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jan Runge, director de la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02000/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Christopher P. Marcich, president i director general de Motion Picture Association, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02001/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02002/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02003/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02004/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Voltas, exsecretari de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02005/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Lladó, exdirector de l’Institut Català d’Indústries Culturals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02006/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02007/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02024/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02025/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02026/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02027/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic de política econòmica i dret econòmic internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02028/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02042/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02043/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02044/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02045/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co
	Tram. 352-02046/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02050/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02051/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02052/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del
	Tram. 352-02053/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02054/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02055/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02056/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02057/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02058/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02059/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
	Tram. 352-02060/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02061/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, registrador de la propietat i president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat co
	Tram. 352-02062/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, responsable de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civ
	Tram. 352-02063/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02064/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez Arias, registrador de la propietat i president del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i
	Tram. 352-02065/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Sala i Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02066/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02067/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalu
	Tram. 352-02068/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co
	Tram. 352-02069/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co
	Tram. 352-02070/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02071/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalun
	Tram. 352-02072/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02073/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civ
	Tram. 352-02074/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de C
	Tram. 352-02075/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02076/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02077/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02078/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02079/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02080/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació Prohabitatge amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02081/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al lli
	Tram. 352-02082/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02083/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02084/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre
	Tram. 352-02085/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02086/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02087/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co
	Tram. 352-02088/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Gremis de Constructors i Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02089/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalun
	Tram. 352-02090/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
	Tram. 352-02091/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02092/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalu
	Tram. 352-02093/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català del Sòl amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02094/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02095/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge - AVS Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi c
	Tram. 352-02096/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02097/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02098/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02099/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02100/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
	Tram. 352-02101/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02102/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira Carnicero, registrador de la propietat a Rubí (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catal
	Tram. 352-02103/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roberto Fernández, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02179/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Alemany, vicepresident segon de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
	Tram. 352-02180/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Universitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02181/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso i Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02182/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martí Casadesús, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02183/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Casares Martínez, president del Consell Català de Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02184/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Torner Sabata, president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02185/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02186/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02187/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02188/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió d’Estudiants del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02189/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02190/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02191/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença dels representants sindicals de Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistem
	Tram. 352-02192/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02208/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02209/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02210/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02211/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02212/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02213/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergi Bonet, rector de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02214/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de de Ferran Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02215/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02216/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02217/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02218/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02219/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02250/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martí Casadesús, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02251/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gemma Espigares, presidenta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02252/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roberto Fernández, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02253/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Anton Ferré, exdirector de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univers
	Tram. 352-02254/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02255/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02256/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martí Casadesús Fa, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02257/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roberto Fernández, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02258/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep M. Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02259/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Torner, president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02260/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gemma Espigares Tribó, presidenta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02261/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso i Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02284/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martí Casadesús, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02285/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael van Grieken Salvador, director de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02286/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ana María Hidalgo Tena, coordinadora general de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02287/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel López Pérez, president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02288/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roberto Fernández, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02289/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02290/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02291/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02292/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02293/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02294/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat de Lleida amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02295/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat de Girona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02296/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02297/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02298/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02299/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat Abat Oliva CEU amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02300/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02301/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del rector de la Universitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02302/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02303/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02304/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Corcó, especialista de qualitat universitària de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02305/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de Formació Professional amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02306/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació BCN Formació Professional amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02307/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02308/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02309/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02310/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Pompeu Fabra amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02311/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat de Lleida amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02312/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat de Girona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02313/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02314/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02315/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02316/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02317/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02318/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Abat Oliba CEU amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02319/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, director del Centre de Competència mHealth de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’estratègia i els projectes de la Fundació en l’àmbit de la salut i en l’àm
	Tram. 356-00692/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Afers Multilaterals i Europeus davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti les prioritats i les línies d’actuació de la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeu
	Tram. 356-00742/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron i expert en salut mental i adolescència, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els efectes del consum de marihuana en el jovent i sobr
	Tram. 356-00762/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Olga Cuesta, presidenta de l’Associació Celíacs de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i reivindicacions de l’entitat i la situació de les persones celíaques
	Tram. 356-00763/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Salut i Família davant la Comissió de Salut perquè presentin la memòria del 2013 del servei «De compatriota a compatriota», sobre l’atenció sanitària a immigrants en situació de vulnerabilitat
	Tram. 356-00767/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les conseqüències en el sector de la salut de la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’
	Tram. 356-00774/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió Catalana d’Hospitals davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les conseqüències en el sector de la salut de la Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administraci
	Tram. 356-00775/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Clos i Matheu, expresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització
	Tram. 356-00803/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, exvicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de f
	Tram. 356-00804/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Duarte i Montserrat, exvicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de f
	Tram. 356-00805/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Vilajoana Rovira, exvicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fisca
	Tram. 356-00806/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, exvicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de
	Tram. 356-00807/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Ernest Maragall i Mira, exvicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscal
	Tram. 356-00808/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias i Vidal de Llobatera, exvicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els inform
	Tram. 356-00809/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Ana María Pastor Julián, exvicepresidenta del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fisc
	Tram. 356-00810/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Mariano Zabía Lasala, exvicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscali
	Tram. 356-00811/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Piqué i Camps, exvicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalit
	Tram. 356-00812/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carmen Calvo Poyato, exvicepresidenta del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscali
	Tram. 356-00813/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Oliveras i Coll, ex-director general de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Si
	Tram. 356-00814/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Pagès i Fita, ex-conseller delegat de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sind
	Tram. 356-00815/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Cat
	Tram. 356-00816/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Arisa, alcalde de Centelles (Osona), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00817/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municip
	Tram. 356-00818/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Rodríguez, alcalde de Solsona, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00819/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Freixenet, alcalde d’Olost (Osona), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00820/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Prat, alcalde de Manlleu (Osona), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00821/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Tejedor, alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis d
	Tram. 356-00822/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Isabel Garcia, alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de 
	Tram. 356-00823/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Munic
	Tram. 356-00824/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Mora, alcalde de Mataró (Maresme), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00825/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Pellicer, alcalde de Reus (Baix Camp), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00826/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Mundi, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació d
	Tram. 356-00827/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Caldentey, alcalde de Pontons (Alt Penedès), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00828/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Cata
	Tram. 356-00829/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre davant la Comissió de Salut perquè expliqui les seves declaracions sobre la gent gran
	Tram. 356-00839/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat
	Tram. 356-00842/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Direcció General per a la Immigració davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat
	Tram. 356-00843/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del Projecte Sophie davant la Comissió de Salut perquè expliquin l’estudi sobre l’impacte en la salut de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 356-00844/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de 
	Tram. 356-00850/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francesc Gudiol, director del Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui aquest programa i l’evolució dels principals indicadors des del mome
	Tram. 356-00862/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del síndic major de la Sindicatura de Comptes davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els processos de fiscalització amb relació al Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 200
	Tram. 356-00864/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè presenti l’informe «Efectes de la crisi en la salut de la població de Catalunya»
	Tram. 356-00866/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a les iniciatives parlamentàries en tràmit relatives a la transparència, ac
	Tram. 356-00882/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre el projecte «Joves sense terra, terra sense futur» i sobre el conflicte de Curuguaty, al Paraguai
	Tram. 356-00884/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Barrot i Roger Heredia, representants del Banc d’ADN gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera i la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, perquè informin sobre les activitats del banc
	Tram. 356-00889/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’informe que ha elaborat aquesta entitat
	Tram. 356-00890/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre qüestions relatives a l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	Tram. 356-00898/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de Serveis de la Secretaria General del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre qüestions relatives a l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	Tram. 356-00899/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Ciudad i Valls, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
	Tram. 356-00902/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, president del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 356-00904/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Laia Serra, advocada penalista especialista en drets humans, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 356-00905/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal especialista en delictes d’odi i discriminació, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 356-00906/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 356-00907/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Desenvolupament Rural davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les mesures previstes per a eradicar el caragol poma
	Tram. 356-00909/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Ramon Llull davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui l’activitat de l’entitat
	Tram. 356-00910/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui el Pla Marroc 2014-2017
	Tram. 356-00911/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Coordinació Intercentres de Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presentin la plataforma i expliquin el paper dels investigadors i treballadors en el sistema de recerca català
	Tram. 356-00912/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre l’anunci de nous impagaments a entitats del tercer sector social
	Tram. 355-00169/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el procés de privatització i d’adjudicació de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat
	Tram. 355-00170/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les fi
	Tram. 355-00171/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg del Centre de Recerca Eco
	Tram. 355-00172/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat
	Tram. 355-00173/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre el document «Aportacions sobre el canal Segarra-Garrigues», del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
	Tram. 355-00174/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el Pla de reforma de l’Administració i l’Avantprojecte de llei de recursos humans
	Tram. 355-00175/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00850/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00851/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00852/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00853/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00854/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00855/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00856/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00857/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00858/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00859/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00860/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ole Thorson, enginyer de camins i expert en transport públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00861/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sito Alarcón, gerent adjunt de Barcelona Regional, i director de Projectes Ambientals, Territorials i d’Energia, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00862/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00863/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00864/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Magrinyà, professor d’urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00865/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00866/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Transports Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00867/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00868/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00869/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Renfe amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00870/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Rodalies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00871/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00872/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors en Acció de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00873/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Cullell, president de Tram, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00874/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Alain Flausch, secretari general de l’Associació Internacional de Transport Públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00875/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Peter Hendy, president de Transport for London, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00876/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, tècnica en mobilitat, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00877/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Roig, secretari de l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre
	Tram. 353-00878/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00879/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00880/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sergi Llagostera, president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrim
	Tram. 353-00881/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àlex Mestre, president de l’Associació de Propietaris de Locals de Barcelona, o de la persona d’aquest entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pat
	Tram. 353-00882/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enrique Vendrell, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de sete
	Tram. 353-00883/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Gabriel Jené, president de Shopping Line i de l’Associació Comercial Barcelona Oberta, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00884/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Carles Calvet, en representació de Comertia, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00885/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Cottet, president de l’Eix Comercial Barna Centre, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural ca
	Tram. 353-00886/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Vicenç Gasca Grau, president de la Fundació Barcelona Comerç, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultura
	Tram. 353-00887/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, d
	Tram. 353-00888/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de Comissions Obreres, o d’una representació de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
	Tram. 353-00889/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació del Comerç, l’Hostaleria i el Joc de la Unió General de Treballadors, o d’una representació de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
	Tram. 353-00890/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00891/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Vendrell, propietari de la joieria Unión Suiza, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00892/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del bar Casa Almirall amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00893/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Queviures Quílez amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00894/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Gèneres de Punt La Torre amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00895/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Portabella, exregidor de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00896/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Cruanyes, advocat especialista en protecció del patrimoni comercial, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00897/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Borja, urbanista i geògraf, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00898/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mercè Tatjé, geògrafa i historiadora, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00899/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Permanyer i Lladós, periodista i assagista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00900/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació i de la Comissió de Turisme de l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
	Tram. 353-00901/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00902/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00903/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Juli Capella, arquitecte, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 353-00904/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00905/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00906/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Luis de Val, president de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00907/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00908/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00909/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Raimon Masllorens, president de Productors Audiovisuals Federats, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00910/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00911/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00912/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00913/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Tono Folguera o d’una representació de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00914/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00915/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00916/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramon Torrent Macau, catedràtic d’economia política de la Universitat de Barcelona i titular de la càtedra d’integració internacional de l’Organització Mundial del Comerç a la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de m
	Tram. 353-00917/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00918/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00919/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Julio Lamaña, secretari i vocal de relacions internacionals de la Federació Catalana de Cineclubs, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00920/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jan Runge, director de la Unió Internacional de Cinemes, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00921/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ignacio Segura, director general de DeA Planeta, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00922/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00923/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àlex Martínez Roig, director general de Continguts de Canal Plus, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00924/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent de Drac Màgic, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00925/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Agustí Argelich, president del CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00926/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de David Alfaràs, director d’Alfa Pictures, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00927/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ventura Pons, director de Raig d’Idees i Propostes Visuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00928/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació dels Cinemes Boliche amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00929/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació dels Cinemes Girona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00930/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00931/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00932/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Eduard Voltas, exsecretari de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00933/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Lladó, exdirector de l’Institut Català d’Indústries Culturals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00934/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Institut Català de les Empreses Culturals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00935/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00936/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Filmax amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00937/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Adolfo Blanco, fundador i conseller delegat de l’empresa A Contracorriente Films, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00938/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00939/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00940/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00941/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Ripoll, director editorial de la plataforma de cinema en línia Filmin, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00942/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oriol Amat, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00943/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Christopher P. Marcich, president i director general de Motion Picture Association, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00944/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pau Guix, expert audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00945/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00976/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00977/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00978/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00979/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00980/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
	Tram. 353-00981/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00982/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00983/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00984/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00985/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00986/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00987/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00988/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, registrador de la propietat i president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
	Tram. 353-00989/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, responsable de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalu
	Tram. 353-00990/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00991/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00992/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00993/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00994/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’associació Prohabitatge amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00995/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00996/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00997/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
	Tram. 353-00998/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Gremis de Constructors i Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00999/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-01000/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Institut Català del Sòl amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-01001/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-01002/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge - AVS Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Cata
	Tram. 353-01003/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Albert Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-01004/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rafael Castiñeira Carnicero, registrador de la propietat a Rubí (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-01005/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Amics de les Homilies d’Organyà davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre els objectius i les actuacions de l’entitat
	Tram. 357-00536/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua per a exposar l’informe «‘En español o nada’. 40 casos greus de discriminació lingüística a les administracions públiques, 2007-2013»
	Tram. 357-00538/10
	Substanciació

	Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a explicar la reducció dels mòduls dels centres residencials d’acció educativa
	Tram. 357-00567/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles Fàsia davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a explicar la situació dels alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada quan acaben l’educació
	Tram. 357-00576/10
	Substanciació

	Compareixença de Noemí Santiveri i Víctor Saura, membres de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre el model d’escola
	Tram. 357-00578/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a explicar la situació dels refugiats a Catalunya
	Tram. 357-00733/10
	Substanciació

	Compareixença de Feliciano Velázquez, president del Front de Resistència en Defensa dels Recursos Naturals i dels Drets dels Pobles, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política, social i dels dr
	Tram. 357-00736/10
	Substanciació

	Compareixença de Ramón Cadenas, director de la Comissió Internacional de Juristes de Guatemala, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política, social i dels drets humans a Guatemala
	Tram. 357-00737/10
	Substanciació

	Compareixença de monsenyor Álvaro Ramazzini, defensor dels drets humans a Guatemala, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política, social i dels drets humans a Guatemala
	Tram. 357-00738/10
	Decaïment

	Compareixença de Ricard Parés, director de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar dels problemes del sector porcí
	Tram. 357-00816/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe relatiu a l’impacte de les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista en els mitja
	Tram. 357-00817/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Pimec Joves Empresaris davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a presentar la sectorial de joves empresaris de Pimec
	Tram. 357-00818/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma «Pobresa zero» davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a exposar les seves propostes amb relació a la fiscalitat i l’eradicació de la pobresa
	Tram. 357-00819/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquad
	Tram. 357-00820/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Organització Internacional del Treball davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 357-00821/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Olga Cuesta, presidenta de l’Associació Celíacs de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre els objectius i reivindicacions de l’entitat i la situació de les persones celíaques
	Tram. 357-00822/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants del Projecte Sophie davant la Comissió de Salut per a explicar l’estudi sobre l’impacte en la salut de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 357-00823/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Cornet, director del Centre de Competència mHealth de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, davant la Comissió de Salut per a explicar l’estratègia i els projectes de la Fundació en l’àmbit de la salut i en l’àmbit social
	Tram. 357-00824/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miquel Casas, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron i expert en salut mental i adolescència, davant la Comissió de Salut per a informar sobre els efectes del consum de marihuana en el jovent i sobre la regulació 
	Tram. 357-00825/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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25 ANYS DE LA CONVENCIÓ: 
PRINCIPALS REPTES 
PENDENTS 











INTRODUCCIÓ


La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, encomana al 
Síndic la presentació d’un informe amb 
relació a la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els drets de l’infant i la legislació 
relativa a infància i adolescència. Enguany 
aquest informe coincideix amb el XXV 
aniversari de la Convenció, text ratificat per 
Espanya el 6 de novembre de 1990 i que ha 
estat incorporat a la legislació estatal i 
catalana en les diverses lleis que versen sobre 
els drets dels infants.


La Convenció sobre els drets de l’infant és el 
marc del qual han de partir tots els operadors 
jurídics, les administracions i els professionals 
que actuen amb relació als infants, i aquest 
marc és el que el Síndic, des de la ratificació 
del Tractat, ha emprat com a prisma per 
desenvolupar la seva funció de defensa dels 
drets dels infants.


Per respectar i aplicar la Convenció, el Síndic 
parteix del seu principi cabdal i transversal, 
l’interès superior de l’infant, que té una 
significació especial en l’obligació de 
l’Administració d’assegurar que la seva acció 
està adreçada a garantir aquest interès 
primordial de l’infant, donant-li prioritat i 
construint una societat que respongui a totes 
les seves necessitats. 


La complexitat del principi ha derivat en una 
observació general específica del Comitè dels 
Drets de l’Infant, núm. 14 (2013). Aquesta 
observació el defineix com a dret de l’infant 
que el seu interès superior sigui una 
consideració primordial. Per tant, es configura 
com un dret substantiu, d’aplicació directa i 
invocable davant els tribunals. A més, també 
es configura com un principi amb eficàcia 
interpretativa i una norma de procediment, 
de manera que sempre que s’hagi de prendre 
una decisió amb relació a un infant o als 
infants en general cal tenir-lo en compte. 


El concepte de màxima prioritat de l’interès 
de l’infant té una importància especial a 
l’hora de prendre decisions en àmbits o 
situacions que no estan establerts 
concretament en la Convenció, i fa una 
referència especial als infants que no viuen 
amb els pares i que estan sota la tutela de 
l’Administració, i als fills de progenitors en 
separació contenciosa, entre d’altres. La 


rellevància de l’article rau sobretot en el fet 
que obliga els estats a prendre una actitud 
activa en l’atenció i la protecció dels infants i 
a regular els serveis i els recursos que els 
atenen.


Pel que fa a la jurisprudència espanyola, els 
tribunals no han estat precisos amb relació a 
l’aplicació d’aquest principi. Sí que cal 
destacar que el Tribunal Suprem (STS de 17 
de setembre de 1996) considera que aquest 
principi vincula jutges i tribunals, tots els 
poders públics, i els pares i la resta de 
ciutadans. Des del punt de vista jurídic, 
però, es tracta d’un concepte jurídic 
indeterminat que necessita ser concretat a 
cada situació específica.


Cal remarcar que, si bé és positiu que es 
consideri vinculant, fins ara no ha estat 
reconegut internament com a dret 
substantiu, mancança que podria cobrir la 
reforma de la Llei orgànica de protecció del 
menor, que proclama l’interès superior del 
menor com a dret (en la línia de la doctrina 
del Comitè), com a principi general i també 
com a norma de procediment, de manera 
que si l’actual avantprojecte s’acaba aprovant 
amb aquesta redacció haurà suposat una 
millora en la seva conceptualització. 


El Comitè sobre els Drets de l’Infant destaca 
com a primer element per avaluar i 
determinar-ne l’interès superior, l’escolta de 
l’opinió de l’infant en les decisions que 
l’afecten. També ha recomanat que l’interès 
superior de l’infant s’inclogui en els plans 
nacionals, en les polítiques d’infància, en els 
treballs parlamentaris, en l’acció de 
l’Administració i, així mateix, fa una referència 
especial als pressupostos en les polítiques 
socials.


Aquest informe recull els principals temes 
que el Síndic ha analitzat i supervisat en 
defensa dels drets dels infants per fer palesos, 
davant les institucions i la societat, els àmbits 
en què encara cal avançar per a l’assoliment 
d’aquests drets perquè no s’estan protegint o 
garantint adequadament i, fins i tot, perquè 
en alguns casos s’estan vulnerant. 


Cadascun dels àmbits apuntats també inclou 
les anàlisis específiques sobre algun aspecte 
treballat de forma aprofundida durant el 
darrer any, de manera que respon alhora al 
caràcter d’informe anual d’infància.











1. DRET A SER ESCOLTAT: 
MANCANCES EN L'ESCOLTA 
EFECTIVA DELS INFANTS 


La Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant reconeix el dret de l'infant o 
adolescent a manifestar les seves opinions en 
els assumptes que el puguin afectar i, 
especialment, el dret a ser escoltat en 
qualsevol procediment judicial o 
administratiu que l’afecti. Aquest dret també 
és una obligació dels poders públics, que en 
tot moment l'han de garantir com un 
element indispensable per determinar 
l'interès superior de l'infant (art.3) i garantir 
el màxim respecte i gaudi dels seus drets. 


El dret a ser escoltat ha d’anar més enllà de 
l’expressió verbal de la voluntat i les 
opinions de l’infant i del fet que aquestes es 
tinguin en compte. L’escolta s'ha d'entendre 
en un sentit molt més ampli, tenint en 
compte les necessitats i les demandes 
verbals i no verbals dels infants, i els signes 
físics o psíquics que aquests infants puguin 
presentar en qualsevol situació. 


L'ordenament jurídic català, tant en lleis 
integrals com en la Llei 14/2010, dels drets i 
les oportunitats en la infància i 
l'adolescència, o en normes sectorials en 
l'àmbit educatiu o de la protecció, amb 
caràcter general, ha recollit aquest dret.


Així, la Llei 14/2010 incorpora en el capítol 
II, com a principi rector, “el dret dels infants 
i adolescents, d'acord amb llurs capacitats 
evolutives i amb les competències assolides, 
i en qualsevol cas a partir dels dotze anys, 
han d'ésser escoltats tant en l'àmbit 
familiar, escolar i social com en els 
procediments administratius o judicials en 
què es trobin directament implicats i que 
aboquin a una decisió que n'afecti l'entorn 
personal, familiar, social o patrimonial”. La 
Llei reconeix aquest dret a tots els infants i, 
en qualsevol cas, a partir dels dotze anys. 
Aquesta previsió s'ha d'interpretar en sentit 
ampli, de manera que sempre que sigui 
possible i no afecti el seu interès superior, 
l'infant ha de ser escoltat i, en qualsevol 


cas, a partir dels dotze anys. La regla 
general ha de ser l'escolta, i l'excepció 
haurà de ser motivada. Dit d'una altra 
manera, els estats han de pressuposar que 
l'infant té capacitat per formar-se les seves 
pròpies opinions i reconèixer que té dret a 
expressar-les. No correspon a l'infant provar 
primer que té aquesta capacitat.1 A més, 
aquesta opinió s'ha d'expressar lliurement, 
sense que sigui manipulat ni estigui subjecte 
a influència o pressió indeguda.


D'altra banda, s'han adoptat algunes 
mesures que tenen la finalitat de donar 
compliment a aquestes previsions, com ara 
la creació del Consell Nacional dels Infants i 
els Adolescents de Catalunya (CNIAC) i els 
consells de participació territorial i nacional. 
En l'àmbit de la protecció, la Carta dels drets 
i els deures dels nens, nenes i adolescents 
que viuen en centres, recull, entre d’altres, 
el dret dels infants i adolescents a queixar-se 
i a presentar reclamacions, suggeriments i 
peticions, i els mecanismes per fer-ho. 


Tanmateix, els infants i adolescents a 
Catalunya continuen patint dèficits 
importants en el dret a ser escoltats en els 
àmbits de la seva vida quotidiana, com ara 
en l'àmbit escolar, de la protecció o en 
l'àmbit judicial, entre d'altres. En definitiva, 
si bé formalment (tot i que amb 
insuficiències) les normes reconeixen 
l'obligació d'escoltar l'infant, en general, els 
serveis que atenen els infants no han 
interioritzat el canvi de paradigma que 
implica la Convenció:2


• En qualsevol decisió que es prengui s'ha 
de tenir en compte l'interès superior de 
l'infant com a consideració primordial per a 
qualsevol decisió que l'afecti (art.3).


• Per determinar aquest interès superior, el 
primer que s'ha de fer és escoltar l'infant en 
totes les decisions que l'afectin.


Aquest nou paradigma suposa establir 
noves relacions entre adults i infants. 
Tanmateix, sovint es prenen decisions (no 
sempre tenint l'interès superior de l'infant 
com a consideració primordial) sense 
escoltar l'infant.


1 Observació general 12 (2009). El dret de l'infant a ser escoltat. Comitè dels Drets de l'Infant, 51. Període de sessions, III.A.1
2 Observació general 14 (2013) sobre el dret de l'infant a que el seu interès superior sigui una consideració primordial (article 3.1), 62 període 
de sessions.







Perquè això sigui possible, el Comitè 
considera que s'han d'adoptar cinc mesures 
per garantir aquest dret:3


• Els responsables d'escoltar l'infant s'han 
d'assegurar que estigui informat sobre el 
dret a expressar la seva opinió i també sobre 
els efectes de les seves opinions.


• L'escolta s'ha de fer en un context propici 
que inspiri confiança.


• S'ha de poder avaluar la capacitat de 
l'infant per formar-se un judici propi (s'han 
d'establir bones pràctiques per poder fer-ho) 
i, en cas que en sigui capaç, les decisions 
han de tenir en compte les opinions de 
l'infant com a factor destacat en la resolució 
de la qüestió.


• L'encarregat d'adoptar decisions ha 
d'informar l'infant del resultat del procés i 
l'ha d'informar de com s'han tingut en 
compte les seves opinions.


• Els infants han de tenir garantit per llei 
procediments de denúncia i vies de recurs, 
s'han de poder adreçar a un defensor o a una 
persona amb funcions anàlogues a totes les 
institucions dedicades als infants.


El dret d'escolta de l'infant s'ha d'observar 
en els diversos àmbits on creix, es 
desenvolupa i aprèn. La recomanació número 
13 fa un èmfasi especial en l'àmbit familiar, 
i estableix obligacions específiques de les 
administracions per formar pares, tutors i 
educadors. Amb relació a les mesures 
d'acolliment destaca el dret de l'infant a 
expressar la seva opinió i que sigui tinguda 
en compte en cas de recursos 
institucionalitzats.


En concret, l'observació posa èmfasi en la 
necessitat que l'infant disposi d'informació 
de la mesura d'acolliment, que sigui escoltat 
a l'hora d'establir els serveis de protecció. 
Específicament, en aquest àmbit, es disposa 
que el defensor de l'infant o una inspecció 
específica pugui escoltar les opinions de 
l'infant per determinar en quina mesura se 
l'escolta i es tenen en compte les seves 
opinions. Pel que fa a l'àmbit de l'educació, el 
Comitè considera fonamental el dret 


d'escolta i observa amb preocupació 
l'autoritarisme, la discriminació, la falta de 
respecte i la violència continuada en moltes 
escoles del món. En aquest sentit, recomana 
que en tots els entorns docents es promogui 
el paper actiu de l'infant en un entorn 
d'aprenentatge participatiu, de manera que 
es tinguin en compte les opinions d'infants i 
pares en la planificació dels plans d'estudi i 
programes escolars, que el clima social 
estimuli la cooperació i el suport mutu, que 
s'elimini la discriminació, que es faci 
prevenció de l'assetjament i que s'eliminin 
les mesures disciplinàries en què no es 
respecti el dret de l'infant a ser escoltat. 


De l'experiència del Síndic, se'n desprèn que 
el dret a ser escoltat no és present en la 
majoria dels àmbits públics en què s'ha 
d'aplicar. 


A continuació, s'exposen alguns dels àmbits 
principals:


En l’àmbit escolar, el Síndic ha observat 
dèficits importants en la garantia del dret de 
l'infant a ser escoltat. En primer lloc, 
decisions que afecten els infants de manera 
especialment intensa, com ara les relatives 
al dret a ser escolaritzats de manera 
inclusiva, s'adopten sense haver escoltat ni 
tingut en compte l'opinió de l'infant afectat. 
Sovint també es vulnera el dret dels infants 
a ser escoltats en casos de conflictes escolars 
entre iguals o entre professors i alumnes o 
quan se'ls imposa una sanció. D'altra banda, 
més enllà de les situacions que afecten 
directament un infant en concret, en general 
la participació dels alumnes en la 
programació d'activitats de lleure i activitats 
formatives és clarament insuficient. 


També es detecten dèficits de l’escolta de 
l’infant en procediments judicials relacionats 
amb conflictes familiars, sobretot en el cas 
de separacions i divorcis conflictius, en què 
sovint infants que es veuen clarament 
afectats per les decisions dels tribunals 
(custòdia o règim de visites) no són 
degudament escoltats ni es tenen en compte 
les seves opinions. 


Així mateix, en l'àmbit de protecció de la 
infància, és freqüent que s'adoptin mesures 


3 Observació general 14 (cit), III, A.2







de protecció sense que l'infant en conegui 
suficientment l'abast, sense que se l'escolti 
ni es tingui en compte la seva opinió. 


D'altra banda, el Síndic ha observat, per 
mitjà de les queixes, les visites als centres i 
els qüestionaris que els infants i els 
adolescents en el sistema de protecció no 
sempre tenen a l’abast un procediment que 


els garanteixi l’accés efectiu i en condicions 
adequades a la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) o a altres 
organismes de supervisió com ara el Síndic 
de Greuges o la Fiscalia. Hi ha centres (més de 
la meitat) que manifesten que aquests 
procediments no estan escrits i que no 
disposen d’un protocol perquè els infants i 
els adolescents puguin presentar queixes.


RECOMANACIONS


 Els poders públics han de promoure una participació més activa dels infants i 
els adolescents i han d'adoptar les mesures necessàries per remoure els obstacles 
que dificulten el dret d'escolta dels infants i adolescents en totes les decisions 
que els afectin, tenint en compte l'Observació general núm. 12 del Comitè dels 
Drets de l'Infant (dret a ser escoltat).


 Els professionals que treballen amb els infants han de tenir la màxima 
preparació perquè es pugui fer efectiva una escolta real de l’infant o adolescent 
de manera directa i indirecta, i adequada a les característiques de l’infant. 
L'escolta ha de ser el primer element per determinar quin és l'interès superior de 
l'infant en tota decisió que l'afecti.


 El professional que adopti una decisió sobre l'infant l'ha d'informar del resultat 
del procés i de com s'han tingut en compte les seves opinions en la presa de 
decisions o, en cas contrari, cal que li expliqui de manera motivada per què no 
s'han tingut en compte o s'han tingut en compte parcialment. 


 L'infant o adolescent ha de ser escoltat en totes les decisions escolars, tant pel 
que fa a l'escolarització com als procediments sancionadors o als conflictes 
escolars.


 En cas de processos judicials de separació o divorci, s'ha de facilitar als infants 
i els adolescents la informació sobre les possibles decisions judicials que es 
poden adoptar i les seves conseqüències i, així mateix, garantir-los el dret a ser 
escoltats i a expressar les seves opinions lliurement i que aquestes es tinguin en 
compte. 


 Els infants han de tenir garantits per llei procediments de queixa i vies de 
recurs, s'han de poder adreçar a un defensor del seus drets. Aquest dret ha 
d'estar especialment garantit en situacions de vulnerabilitat, com ara en el cas 
dels infants dins el sistema de protecció, i en condicions de seguretat i 
confortabilitat per als infants, sense la intervenció dels centres o dels acollidors.


 S'ha d'afavorir la divulgació dels drets dels infants perquè els coneguin la 
població general i els mateixos infants considerats com a subjectes actius.







FOCUS 1


El paper de l'educador social en l'exercici del dret d'escolta i la defensa dels drets 
de l'infant


L'educador social és un professional que duu a terme una intervenció 
socioeducativa, en aquest cas amb infants i els seus contextos, amb la finalitat 
que assoleixin un ple desenvolupament personal i social i participin de manera 
responsable en els diversos àmbits socials i comunitaris.


Aquesta tasca, per tant, sempre ha d'estar encaminada a cercar i protegir l'interès 
superior dels infants amb qui treballa, finalitat que han de perseguir a la vegada 
també totes les actuacions que concerneixen l'infant i que porten a terme els 
poders públics, d'acord amb l'article 3 de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre drets de l'infant.


En aquest sentit, els encàrrecs de l'educador i de l'Administració, especialment 
quan aquesta última exerceix la protecció d'un infant en situació de 
desemparament, han de confluir. No obstant això, hi ha casos de què el Síndic té 
constància que aquests encàrrecs, lluny de confluir, aparentment entren en 
conflicte.


Els educadors socials com a referents, confidents, testimonis i actors de l'acció 
educativa que s'ofereix als centres de protecció actualment existents a Catalunya 
sovint són la veu de l'infant, que no disposa de les eines ni els recursos per fer 
arribar les seves queixes i suggeriments al tutor, al director del centre, a la 
DGAIA o al mateix Síndic. Són aquests educadors que poden denunciar i 
denuncien situacions de possible mala praxi i, fins i tot, de maltractaments als 
infants amb qui treballen.


El mateix codi deontològic de l'educadora i educador social aprovat per l'Associació 
Estatal d'Entitats d'Educació Social (ASEDES) l'any 2006 preveu que l'educador 
informi l'equip o institució sobre les irregularitats comeses per algun membre de 
l'equip quan perjudiquin la dignitat i el respecte de les persones en el seu exercici 
professional, i també que informi el col·legi professional sobre les irregularitats 
comeses per la institució on fa la seva feina (articles 21 i 23).


Així mateix, els estàndards de qualitat en acolliment residencial (EQUAR) 
promoguts i publicats pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat recullen 
en l'estàndard 8, de seguretat i protecció, la funció d'advocacia social, i 
especifiquen que els professionals que treballen amb la infància han de 
desenvolupar un compromís personal per a la defensa dels drets dels infants i 
joves que atenen i que l'equip professional de la llar assumeix implicació personal 
en la defensa dels drets i els interessos dels joves davant de qualsevol situació 
injusta.


El deure de control i protecció contra qualsevol tipus de maltractament a l'infant 
que exerceix l'Administració en aquests centres ha de ser igualment estricte, 
tant en centres de titularitat pública com en centres concertats, d'acord amb 
l'article 19 de la Convenció i l'article 8 de la Llei 14/2010.







I, en aquesta qüestió, als educadors, com a professionals que tenen la missió de 
vetllar per la garantia dels drets i també pel compliment dels deures dels infants 
amb qui treballen, també se'ls ha de reconèixer aquesta funció de control i 
garantia als centres.


Per aquest motiu, l'article 100 de la Llei 14/2010 preveu que els ciutadans que 
tenen coneixement de la situació de risc o desemparament en què es troba un 
infant o adolescent tenen el deure de comunicar-ho als serveis socials bàsics, 
especialitzats o del departament competent en matèria de protecció dels infants 
i els adolescents, al més aviat possible, perquè en tinguin coneixement i que 
l’Administració ha de garantir la confidencialitat de la identitat de la persona que 
porta a terme aquesta comunicació.


Contràriament, els educadors que denuncien situacions en què consideren que 
hi ha hagut irregularitats en l'actuació per part d'equips directius de determinats 
centres que poden haver afectat i vulnerat drets dels infants que hi resideixen en 
alguns casos poden patir conseqüències laborals com ara l'acomiadament.


Aquesta situació es pot entendre en un context en què els interessos dels 
educadors i el de les entitats que regeixen els centres a qui s'encomana l'atenció 
dels infants no conflueixen en la persecució de l'interès superior de l'infant. 


Sense entrar a valorar si la denúncia de l'educador sempre pot donar lloc a 
detectar irregularitats o si, per contra, s'acaba resolent que l'actuació realitzada 
al centre denunciat ha estat adequada i la denúncia no fonamentada, la seva 
acció de denúncia en si hauria d'estar protegida laboralment, com ho està davant 
dels tribunals la represàlia davant dels actes d'un treballador pel fet d'exercir els 
seus drets de reclamació contra l'empresa per a qui treballa, ja que els interessos 
que s'han de protegir són superiors: la garantia dels drets dels infants que 
esgrimeix.


Jurisprudència extensa del Tribunal Suprem i també del Tribunal Constitucional 
(STC 10/2011 i 55/2004, entre d'altres) ha entès que la garantia d'indemnitat, com 
a tutela vertebrada per l'ordenament jurídic tendent a protegir l'accionant de 
drets laborals o funcionarials de tota empresa o Administració pel mer fet 
d'haver pretès accedir als tribunals per a la defensa dels seus drets, està integrada 
dins l'article 24 de la Constitució espanyola i forma part del dret a la tutela 
judicial efectiva.


En aquest sentit, declara nul aquell acomiadament o actuació de l'empresa o 
administració encaminada a represaliar la reclamació d'un dret feta per un 
treballador, sigui pertinent i ajustada a dret o no la pretensió inicial del 
treballador.


En el mateix sentit, d'acord amb l'interès superior de l'infant i la funció de 
l'educador com a garant dels drets dels infants residents en centres sota la tutela 
de l'Administració, aquest hauria d'estar protegit en aquesta acció de denúncia, 
independentment del resultat final de les actuacions d'investigació que se'n 
desprenguin. 







RECOMANACIONS:


 Protegir la situació jurídica de l'educador perquè pugui dur a terme la seva 
tasca de protegir l'interès superior dels infants amb qui treballa.


 Fomentar l'escolta de l'educador per part de la DGAIA en la tasca de supervisió 
dels centres de protecció.


FOCUS 2


Els dèficits en la intervenció davant les denúncies per maltractament formulades 
per adolescents


La protecció d'infants i adolescents contra les situacions de violència requereix, 
entre altres mesures, l'establiment de canals específics als quals  es puguin 
adreçar de manera confidencial i segura per comunicar les situacions de 
maltractament o de tracte inadequat que els afectin.


La Convenció obliga els estats a establir programes per detectar els maltractaments 
i perquè siguin investigats per professionals especialitzats, i l'Estudi de les 
Nacions Unides sobre la violència contra els infants (A/61/299) recomanava que 
s'establissin mecanismes segurs, ben publicitats, confidencials i accessibles per 
als infants i altres persones per denunciar la violència contra els infants. 


A Catalunya el telèfon Infància Respon és un servei d'atenció telefònica per a la 
prevenció i la detecció dels maltractaments a infants i adolescents.


Tanmateix, el Síndic ha rebut queixes que han posat de manifest l'existència de 
dèficits en la resposta que han rebut d'aquest servei, i també d'altres institucions 
del sistema de protecció, adolescents que havien denunciat la situació de 
desemparament en què es trobaven.


Així, el Síndic ha observat amb preocupació que en tres queixes rebudes els 
adolescents relataven situacions que la Llei 14/2010 considera desemparament, 
com ara l'abandonament dels progenitors en un dels casos i l'existència de 
maltractaments físics o psíquics en els altres. En dos d'aquests casos, a més, hi 
havia antecedents d'intervencions per causa de maltractaments en el nucli 
familiar (en un cas el Síndic ja havia demanat una intervenció immediata de 
l'equip d'atenció a la infància i l'adolescència competent). Malgrat això, es van 
orientar els nois perquè s'adrecessin als serveis socials. En el tercer cas, els 
serveis de protecció havien derivat la intervenció a l'ajuntament competent 
perquè, malgrat el relat de maltractament físic de l'adolescent recollit per un 
centre hospitalari, no hi havia evidència de lesions físiques.


Un cop comunicats aquests casos a l'Administració, en dos es va confirmar 
l'existència d'una situació de desemparament i es va assignar als adolescents un 
recurs alternatiu a la família de forma immediata.


En un tercer cas, la comprovació efectuada a instància del Síndic no va 
confirmar la situació de desemparament. Malgrat això, el Síndic va considerar 







que la intervenció dels serveis de protecció podia vulnerar els drets de 
l'adolescent, ja que van requerir l'enviament de la Policia al domicili, per la qual 
cosa no es va complir la garantia de confidencialitat ni el requeriment que els 
professionals tinguin formació específica en situacions de risc i maltractament 
infantil.


RECOMANACIONS


 Els professionals que atenen infants i joves han de tenir formació especialitzada 
sobre indicadors de risc i de maltractament i sobre drets dels infants. Així 
mateix, l'actuació d'aquests professionals i el funcionament dels serveis ha de 
ser objecte d'una supervisió adequada de l'Administració.


 S'ha de garantir que els infants i els adolescents puguin ser escoltats en 
condicions adequades, de manera confidencial, accessible i segura. El dret dels 
infants i els adolescents a ser protegits de les situacions de violència porta 
implícit el dret a ser escoltats i que es tinguin en compte les seves manifestacions, 
que haurien de ser comprovades per professionals amb formació especialitzada.











2. DRET DE L'INFANT PRIVAT DEL 
SEU ENTORN FAMILIAR A UN 
RECURS ALTERNATIU: 
INADEQUACIÓ DELS RECURSOS 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LES 
NECESSITATS DELS INFANTS 


L’article 20 de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant estableix 
que els infants privats temporalment o 
permanentment del seu entorn familiar 
tenen dret a la protecció i l'ajuda especials de 
l'estat i que els estats han d'assegurar una 
atenció alternativa a aquests infants. 


L’aplicació de mesures de protecció als infants i 
adolescents que no poden viure al seu nucli 
familiar ha de garantir, a més, la resta de drets 
que els reconeix la Convenció, especialment el 
dret a ser escoltats (art. 12), el dret que la 
mesura adoptada es revisi periòdicament (art. 
25) i el dret que el seu interès sigui la consideració 
primordial a l’hora d’aplicar-la (art. 3). 


A Catalunya, la Llei 14/2010, sobre els drets i les 
oportunitats en la infància i l'adolescència, 


estableix quines són les mesures de protecció 
dels infants i adolescents desemparats 
(acolliment familiar simple, permanent, en 
unitat convivencial d’acció educativa, en centre 
o preadoptiu, i també altres mesures) i estableix 
que sempre que sigui possible les mesures 
d’acolliment tenen preferència respecte a les 
que comporten l’internament de l'infant en un 
centre. Aquesta preferència deriva de la 
mateixa Convenció sobre els drets de l’infant, 
que quan enumera els recursos alternatius a la 
família esmenta l’acolliment en institucions 
en darrer terme (darrere de l’acolliment en 
família) només en cas que sigui necessari.


El caràcter prioritari que estableix la Llei de 
l’acolliment familiar, però, no té traducció en la 
realitat del sistema de protecció, atès el baix 
pes que aquesta mesura de protecció té a 
Catalunya i per la tendència creixent que ha 
experimentat en la darrera dècada l’acolliment 
residencial, amb un increment dels infants 
acollits en centres residencials, tant en valors 
absoluts com en valors relatius. En relació amb 
l’any 2002, actualment hi ha, proporcionalment, 
més infants atesos en l’àmbit residencial que 
en acolliment familiar, del 30,8% al 38,5% 
(vegeu la taula 1).


Taula 1. Evolució de l’acolliment familiar i residencial a Catalunya (2002-2014)


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Infants 
en centre 
residencial


1.813 1.822 1.868 2.101 2.396 2.456 2.516 2.621 2.749 2.701 2.764 2.706 2.720


% 30,8 29,8 30,5 32,3 34,1 33,6 33,8 33,4 34,4 37,4 39,3 38,2 38,5


Infants 
acollits 
en família 
aliena


467 514 538 589 635 669 704 801 885 924 958 966 956


% 7,9 8,4 8,8 9,1 9 9,1 9,4 10,2 11,1 12,8 13,6 13,7 13,5


Infants 
acollits 
en família 
extensa


2.264 2.392 2.322 2.307 2.355 2.482 2.477 2.627 2.773 2.944 2.464 2.467 2.468


% 38,5 39,1 37,9 35,5 33,6 33,9 33,2 33,5 34,7 40,8 35,0 34,9 35,0


Altres 1.337 1.391 1.400 1.501 1.632 1.706 1.753 1.796 1.578 648 854 927 912


% 22,7 22,7 22,8 23,1 23,3 23,3 23,5 22,9 19,8 9,0 12,1 13,2 12,9


Infants en 
protecció 
per la 
DGAIA


5.881 6.119 6.128 6.498 7.018 7.313 7.450 7.845 7.985 7.217 7.040 7.076 7.056


% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Font: Departament de Benestar Social i Família.







Nota: les dades corresponen al mes desembre, a excepció de l’any 2014, en què són del mes de setembre. En 
relació amb l’acolliment en família extensa, cal tenir present que l’any 2012 es produeix un canvi de sèrie a 
causa de la modificació dels sistemes d’informació de la DGAIA (en les dades anteriors a l’any 2012 hi havia 
casos duplicats). La categoria “Altres” incorpora els infants en acolliment preadoptiu, els infants atesos en la 
pròpia família (que amb l'entrada en vigor de la Llei 14/2010 desapareixen) i els joves amb mesures correspo-
nents a expedients assistencials. 


Les dades de què disposa el Síndic posen de 
manifest que una part dels infants i 
adolescents dins el sistema de protecció no 
tenen assignat el recurs alternatiu a la família 
més adequat a les seves necessitats, si es 
considera com a tal el proposat per l’equip 
tècnic que ha fet l’estudi i la proposta respecte 
de la seva situació. 


En aquest sentit, les mancances afecten, 
d'una banda, l’assignació de famílies 
acollidores, la qual cosa fa que infants amb 
proposta d’acolliment o que podrien estar 
acollits mentre es fa l’estudi de la seva 
situació s'estiguin en centres; i, de l'altra, 
l’assignació de places de centre residencial 
que s’ajustin a les necessitats específiques 
dels infants i adolescents.


Segons les dades facilitades pels equips 
d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) 
l’any 2013, al voltant del 6% dels infants amb 
proposta de mesura (com a mínim 314 infants 
tutelats) tenia una mesura adoptada que no 
coincidia amb la proposta feta pels EAIA 
(vegeu la taula 2). Aquesta dada és 
especialment elevada a la província de Girona 
(13,2%). Segons les dades disponibles, 
d’aquests infants amb mesura no coincident 
amb la proposta, com a mínim 209 estan en 
un CRAE en espera d’una família aliena i 22 
més en espera de plaça en un CREI.


Les dades facilitades pels centres residencials 
són força coincidents amb les dels EAIA i 
assenyalen, per exemple, que l’any 2013 244 
infants estaven en CRAE pendents 
d’acolliment familiar o que 23 més estaven 
en espera d’un CREI. Més globalment, 
aquestes dades posen de manifest que una 
proporció molt significativa d’infants 
residents en centres està en espera d’un altre 
recurs d’acolliment residencial o familiar: 
estan pendents d’un altre recurs el 20,2% 
(349) dels infants residents en CRAE, el 36,5% 
(195) dels infants residents en centres 
d’acolliment, el 17,0% (16) dels infants 
residents en CREI i el 9,3% (10) dels infants 
residents en cases d’infants. En total, doncs, 
570 infants residents en centres residencials 


estan pendents d’un altre recurs, 349 dels 
quals estan pendents d’un acolliment familiar 
(vegeu la taula 4).


A més, segons les dades facilitades pels 
EAIA, hi ha al voltant de 250 infants pendents 
d’estudi, xifra que s'aproxima a la “llista 
d’espera” dels EAIA, i 300 infants més amb 
proposta pendent d’assignació, més de la 
meitat pendent d’una família aliena (vegeu 
la taula 3). 


Cal tenir present, a més, que la manca de 
recursos adequats també condiciona la 
formulació de propostes de recurs per part 
dels professionals. Així, segons reflecteixen 
les dades, de vegades el recurs assignat als 
infants i adolescents, tot i que s'ajusti a la 
proposta formalitzada pels tècnics, no és el 
més adequat per al seu interès perquè els 
professionals, coneixedors de la insuficiència 
d’alguns recursos, fan la proposta que pot 
resultar viable en lloc de la que es podria 
considerar idònia i, per tant, més ajustada a 
les necessitats dels infants.


Segons les dades facilitades pels EAIA l’any 
2013, un 4,9% dels infants amb proposta de 
mesura protectora, que afecta com a mínim 
251 casos, tenen una proposta feta pels EAIA 
que no és considerada idònia per aquests 
mateixos equips tècnics (vegeu la taula 2). 
Novament, la província de Girona és la que 
presenta nivells més elevats de no-idoneïtat 
de les propostes (7,8% dels casos).


Cal recordar que l’any 2009 el Síndic va 
presentar l’informe La protecció de la 
infància en situació d’alt risc social a Catalunya. 
L'informe contenia dades facilitades pels 
EAIA i els centres residencials que 
evidenciaven una millora en la prevalença 
de la no-coincidència de la proposta amb 
la mesura adoptada, que afectava 
aleshores aproximadament el 20% dels 
casos, però també dades de nivells 
similars de no-idoneïtat en la proposta 
formulada pels EAIA, del 5%, i d’infants 
en CRAE pendents d’algun altre recurs, 
del 24,5% (340).







Taula 2. Infants atesos per EAIA en funció de la idoneïtat de la mesura protectora per 
àmbit territorial (2013)


N %
BCN 
ciutat %


BCN 
comar-
ques


% Girona % Lleida % TGN %
Terres 


de 
l'Ebre


%


Infants amb 
proposta 
de mesura 
protectora


5.909 100,0 1.329 100,0 2.430 100,0 357 100,0 379 100,0 306 100,0 298 100,0


Proposta 
idònia 4.848 95,1 1.271 95,6 2.284 94,0 329 92,2 370 97,6 304 99,3 290 97,3


Proposta no 
idònia 251 4,9 58 4,4 146 6,0 28 7,8 9 2,4 2 0,7 8 2,7


Coincidència 
de la  
proposta amb 
la mesura 
adoptada


4.785 93,8 1.245 93,7 2.312 95,1 310 86,8 346 91,3 282 92,2 290 97,3


No 
coincidència 
de la proposta 
amb la 
mesura 
adoptada


314 6,2 84 6,3 118 4,9 47 13,2 33 8,7 24 7,8 8 2,7


CRAE en 
comptes de 
família aliena


209 - 55 - 82 - 27 - 23 - 20 - 2 -


CRAE en 
comptes de 
CREI


22 - 10 - 6 - 6 - - - - - - -


Família 
extensa en 
comptes de 
CRAE


3 - 2 - 1 - - - - - - - - -


Família 
extensa en 
comptes de 
família aliena


3 - 2 - - - - - - - - - 1 -


Altres 77 - 15 - 29 - 14 - 10 - 4 - 5 -


Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels EAIA.


Nota 1: les dades poden contenir informació de casos duplicats entre EAIA.


Nota 2: la taula no conté les dades dels següents EAIA: Central Barcelona, les Corts-Sant Gervasi-Sarrià, Badalona, Bages-
Berguedà, Mataró, Terrassa, Vallès Occidental, la Selva, Segrià-la Noguera, Municipal Tarragona i Reus.







Taula 3. Infants atesos per EAIA en funció de l’estat de la proposta (2013)


N %


Infants atesos per EAIA 12.584 100,0


Pendents d'estudi 248 2,0


En estudi 2.350 18,7


Amb proposta de mesura pendent 
d'aprovar


202 1,6


Amb proposta rebutjada per la DGAIA 63 0,5


Amb proposta pendent d'assignació 301 2,4


Família extensa 9 0,1


Família aliena 151 1,2


Família preadoptiva 35 0,3


CA 26 0,2


CRAE 52 0,4


CREI 22 0,2


Cases d'infants 3 -


No consta 3 -


Amb proposta ja aplicada 6.850 54,4


Compromís socioeducatiu 1.526 12,1


Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels EAIA.


Nota 1: les dades poden contenir informació de casos duplicats entre EAIA.


Nota 2: en el cas dels infants amb proposta pendent d’assignació, la taula no conté les dades dels següents EAIA: Bages-
Berguedà, la Selva, Municipal Tarragona i Raval Sud.







Taula 4. Infants residents en centres pendents d'accedir a altres recursos (2013)


CA CRAE CREI Cases d'Infants


Infants pendents d'accedir a un altre 
recurs


195 349 16 10


% sobre infants acollits 36,5 20,2 17,0 9,3


Retorn família - - 6 -


Acolliment familiar (família extensa) 25


244 4 4Acolliment familiar (família aliena) 44


Acolliment preadoptiu 28


CRAE
87


- 5 4


CREI 23 - 2


Altres - 75 - -


NS/NC 11 7 1 -


Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels EAIA.


Nota: les dades contenen la informació facilitada pels centres d’acolliment, CREI i cases d’infants existents a Catalunya i 
també per un total de 95 CRAE.


Algunes de les condicions estructurals del 
sistema protector que reforcen aquesta 
inadequació del recurs tenen a veure amb: 


• La infrautilització de l’acolliment d’urgència 
i diagnòstic, recurs previst en substitució de 
l’ingrés en centre d’acolliment amb la finalitat 
d’exercir l’atenció immediata i transitòria 
dels infants i adolescents desemparats, 
mentre es fa l’estudi i es determina la mesura 
de protecció més adequada. L’any 2014, per 
exemple, només 55 infants van ser donats 
d’alta en acolliment familiar en urgència i 
diagnòstic (vegeu la taula 5).


La valoració de l’existència d’aquest recurs és 
molt positiva des de la perspectiva dels drets 


dels infants, ja que ofereix una alternativa a 
l’ingrés en centre per als nadons i infants 
petits (la majoria entre zero i tres anys) 
que han de ser temporalment separats de 
la seva família mentre es fa l’estudi de la 
seva situació. Tot i així, es tracta d’un 
recurs encara poc utilitzat si es tenen en 
compte les dades obtingudes a partir de 
qüestionaris, que posen de manifest la 
presència significativa de nadons i infants 
de fins a sis anys als centres d’acolliment. 


Atesos els bons resultats d'aquest recurs, 
és difícil d'entendre que no s'acabi 
d'impulsar i que encara sigui pràcticament 
testimonial.







Taula 5. Evolució de les altes en acolliment familiar a Catalunya (2009-2014)


2009 2010 2011 2012 2013 2014


Altes en acolliment familiar 210 178 218 200 151 132


Urgència i diagnòstic 84 65 85 94 58 55


Simple 6 10 23 26 44 43


Permanent 119 102 103 77 33 28


UCAE 1 1 7 3 16 6


Font: Departament de Benestar Social i Família.


Nota: les dades corresponen al mes desembre, a excepció dels anys 2013 i 2014, en què són del mes de setembre.


• La manca estructural de famílies acollidores, 
que fa que l’acolliment simple en família 
aliena, malgrat les previsions normatives, es 
mantingui al llarg del temps com una mesura 
subsidiària respecte de l’acolliment en centre 
residencial. 


Les dades facilitades per l'ICAA posen de 
manifest que, si bé el conjunt de famílies 
acollidores s’ha incrementat en la darrera 
dècada (de 272 famílies acollidores l’any 2000 
a 622 l’any 2014, mes de setembre), la qual 
cosa ha permès minorar la ràtio d’infants 


tutelats en el sistema de protecció per família 
acollidora (tot i l’increment d’infants dins del 
sistema), hi ha nombrosos infants pendents 
d’un acolliment familiar simple. Segons les 
dades facilitades per l'ICAA, el setembre de 
2014 hi havia 138 infants, de 104 unitats 
familiars de procedència, pendents d’un 
acolliment familiar simple i 177 d'acolliment 
permanent. La manca de disponibilitat del 
recurs provoca, entre d'altres, llargs períodes 
d’institucionalització dels infants als centres, 
quan aquesta no és la mesura proposada 
(vegeu el gràfic 1 i la taula 6).


Gràfic 1. Evolució de les famílies acollidores a Catalunya (200-2013)


 


 


Font: elaboració amb dades del Departament de Benestar Social i Família 


Nota: les dades de 2013 i 2014 correponen al mes de setembre.







Taula 6. Evolució de la ràtio d’infants protegits per la DGAIA per família acollidora a 
Catalunya (2002-2013)


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ràtio 
d'infants 
tutelats 
per família 
acollidora


19,2 17,8 16,9 16,4 15,9 15,7 15,1 14,0 12,9 11,6 11,3 11,4 11,3


Font: Departament de Benestar Social i Família.


Nota: les dades corresponen al mes desembre, a excepció de l’any 2014, en què són del mes de setembre.


Precisament, en els darrers informes el Síndic 
ha assenyalat que una de les principals 
causes de l’allargament de l’estada d’infants 
tutelats en centres és la manca de famílies 
acollidores alienes per donar resposta a les 
propostes elaborades. La diferència entre 
les sol·licituds i les famílies disponibles és 
tan gran que provoca una privació del 
recurs idoni per a un nombre significatiu 
d’infants tutelats. El Síndic ha pogut 
observar, en les visites realitzades als 
centres, que un nombre important dels 
infants que hi viuen tenen vigent una 
proposta de mesura d’acolliment familiar 
en família aliena que ha estat una i altra 
vegada renovada per part de l’EAIA sense 
resultat positiu.


Respecte de la disponibilitat de famílies 
acollidores, de vegades l’Administració 
al·lega que no hi ha cap família disponible 
per a un infant de sis anys a causa de l’edat 
(el departament considera acolliment 
especialitzat quan els infants són més grans 
de sis o set anys), del retard en el 
desenvolupament, del fet de tenir germans, 
circumstàncies que ni són especials, ni són 
alienes a la mateixa situació de 
desemparament.


En el cas de l’edat, encara és més preocupant 
que es consideri la necessitat d’un acolliment 
especialitzat (o professional) a partir dels 
sis o set anys, ja que sovint la proposta 
d’acolliment s’ha fet quan l’infant era més 
petit i ja es trobava en un centre residencial. 
L’espera ha estat causada, en la majoria dels 
casos, per falta de famílies suficients, per 
l’existència de germans encara no valorats, 
per l’oposició dels pares i altres factors 
totalment aliens al dret de l’infant a tenir el 
recurs que millor l’ajudi a créixer. 


Tanmateix, la manca de famílies acollidores 
no afecta únicament els infants més grans, 
sinó que el Síndic també ha pogut constatar 
l'elevada presència de nadons i infants de 
fins a sis anys que romanen als centres, la 
qual cosa contravé la recomanació 
generalitzada dels experts, en el sentit que 
un entorn familiar permet donar millor 
resposta a les necessitats dels infants 
d'aquesta edat


En aquest sentit, no sembla acceptable que 
l’Administració no ofereixi a un infant 
desemparat el recurs que necessita perquè 
no ha creat un cos de famílies acollidores 
preparades per atendre’l i perquè no prioritza 
l'accés dels infants a aquest tipus de recurs.


En resum, és cert que no hi ha famílies 
acollidores suficients, però n’hi hauria més si 
s'establissin els instruments adequats perquè 
hi fossin. En definitiva, es troba a faltar una 
política de potenciació de l’acolliment, amb 
mesures de difusió, a través de campanyes 
informatives i de sensibilització social, per 
poder proveir l’infant d’aquest recurs en el 
cas de nadons, d'infants de fins a sis anys i 
sempre que aquesta sigui la proposta idònia. 
A més, també calen la professionalització i el 
suport tècnic i econòmic necessari per a les 
famílies acollidores. 


• La manca d’implantació de l’acolliment 
familiar professional, especialment important 
per afavorir l’acolliment familiar dels infants 
amb necessitats educatives especials 
derivades de la discapacitat. La insuficiència 
de famílies acollidores és més accentuada 
en el cas d’infants amb discapacitat, 
trastorns de conducta o d’altres, per als 
quals l’accés a aquest tipus de recurs encara 
resulta més difícil. 







La figura de l’acolliment professional com un 
tipus d’acolliment assumit per famílies amb 
un perfil professional específic que puguin 
acollir aquests infants de forma remunerada 
i donar resposta a aquesta situació no s’ha 
desenvolupat, malgrat que ho preveu la Llei 
14/2010 mitjançant el recurs d’acolliment en 
unitat convivencial d’acció educativa (UCAE). 


L’any 2009 l’Institut Català de l'Acolliment i 
l'Adopció (ICAA) va portar a terme un pla 
pilot d’acolliment familiar professionalitzat 
en UCAE mitjançant dues institucions 
col·laboradores d’integració familiar. L’any 
2014 només s’havien produït sis altes (el 5% 
del total d’altes en acolliment familiar) en 
aquest tipus de recurs professionalitzat 
(vegeu la taula 5). En total, hi ha 34 infants 
en UCAE el setembre de 2014


• La manca de recursos residencials 
diversificats que puguin atendre les diferents 
necessitats i situacions dels infants i 
adolescents atesos dins el sistema de 
protecció.


A partir de les queixes i també d’informacions 
facilitades per professionals i pels mateixos 
centres s’ha posat de manifest l’existència 
de dèficits importants quant a recursos 
d’educació intensiva alternatius a la família 
adreçats a adolescents amb problemes 
personals i familiars greus, ja que el nombre 
de places als centres d’educació intensiva 
(CREI) és insuficient. Alhora, també es 
constata que en alguns casos els adolescents 
que ocupen plaça en un CREI necessitarien 
un altre recurs, un centre que pogués 
intervenir de forma terapèutica.


La dotació insuficient d’aquesta tipologia de 
recurs fa que sovint les propostes de canvi 
de centre residencial CRAE a CREI triguin a 
fer-se efectives, i que infants per als quals 
l’equip tècnic ha proposat l’accés a un centre 
d’aquest tipus hagin de romandre al mateix 
centre residencial durant mesos, tot esperant 
que el canvi de centre es pugui fer efectiu.


Aquesta espera sovint acaba en 
escapoliments dels infants dels CRAE, amb 
el risc que aquesta situació comporta per als 
infants afectats, que de vegades acaben 


perdent la plaça i, en conseqüència, una de 
les darreres oportunitats d'establir un vincle 
emocional i educatiu que permeti el seu 
desenvolupament i una preparació per a la 
vida adulta.


La demora en l’accés als centres d’educació 
intensiva sovint també comporta un 
agreujament de la situació personal dels 
adolescents, que fa que accedeixin als centres 
d’educació intensiva en una situació de més 
deteriorament que dificulta encara més la 
intervenció posterior dels CREI i el retorn 
eventual al centre del qual procedeixen.


També s’observen mancances en la dotació 
de recursos residencials adreçats a l’atenció 
d’adolescents amb trastorns mentals o de 
conducta greus. En aquest sentit, l’existència 
d’un únic centre públic, amb 25 places, és 
clarament insuficient per atendre les 
necessitats existents i determina que una 
part significativa de nois i noies amb 
trastorns greus es mantinguin en centres 
residencials d’acció educativa pendents de 
plaça i no rebin l’atenció especialitzada que 
necessiten, ja que els centres residencials 
d’acció educativa, intensiva o no, no disposen 
de personal especialitzat per atendre’ls.


Així mateix, manca un recurs alternatiu a la 
família especialitzat en l’atenció d’adolescents 
amb drogodependències, atès que actualment 
els nois i noies són derivats a centres de 
titularitat privada no dependents de la 
DGAIA, alguns dels quals funcionen al marge 
del marc normatiu que regula els drets dels 
infants i el sistema de protecció de la infància.


En general, el manteniment en centres no 
adequats a les necessitats dels nois i noies, a 
més de perjudicar-los, causa greus distorsions 
en el funcionament dels centres on tenen la 
plaça assignada i provoca la fatiga en els 
equips educatius dels centres i la percepció 
de manca de suport del sistema i de 
desatenció institucional. Així mateix, és 
preocupant la incidència que aquestes 
situacions generen sovint en la resta d’infants 
residents als centres, que sovint veuen 
afectats els seus drets per la convivència amb 
infants que no reben l’atenció adequada a les 
seves necessitats.







RECOMANACIONS


Potenciar l’acolliment en família, per mitjà de mesures de difusió i de campa-
nyes informatives i de sensibilització social, per proveir l’infant d’aquest recurs 
quan aquesta sigui la proposta.


Potenciar l’acolliment en famílies d’urgència i diagnòstic, amb l’objectiu d’evitar 
l’ingrés en centres d’acolliment dels infants amb menys de sis anys. 


Establir un pla de xoc per assolir la desinstitucionalització progressiva dels 
infants de menys de sis anys i suprimir l’acolliment residencial per a infants 
d’aquesta edat.


Activar la professionalització de famílies acollidores. La professionalització de 
famílies acollidores requereix plans de formació específica i definició de 
condicions contractuals. 


Definir amb precisió els perfils d’infants que pot atendre cada centre i establir 
els mecanismes per fer correspondre la proposta de mesura amb el recurs 
adequat.


Crear més centres residencials d’acció educativa intensiva, crear més centres 
terapèutics per a infants amb problemes de salut mental i crear centres 
residencials d’acció educativa especialitzats en l’atenció d'adolescents amb 
problemàtiques relacionades amb el consum de tòxics.







FOCUS 1


L'ingrés i la residència de nadons en centres de protecció


En regular el dret dels infants privats del seu medi familiar a tenir un recurs 
alternatiu a la família, la Convenció estableix implícitament el caràcter preferent 
de les mesures d'acolliment familiar davant l'acolliment institucional, que hi 
apareix referit en últim terme i només "quan sigui necessari" (article 20 de la 
Convenció sobre els drets de l'infant). El marc normatiu vigent a Catalunya 
també estableix aquesta preferència, sempre que sigui possible, i el Comitè dels 
Drets de l’Infant ha recomanat que els estats adoptin mesures perquè la protecció 
especial que es dóna als infants privats del seu medi familiar inclogui com a 
opció preferent l’acolliment.


En aquest sentit, la valoració generalitzada dels experts coincideix que un entorn 
familiar esdevé imprescindible per assolir el màxim desenvolupament dels 
infants d’edats primerenques. Especialment en el grup d’infants de fins a sis 
anys, es considera de manera unànime que les necessitats de desenvolupament 
i de vinculació tenen millor resposta en contextos familiars.


Tanmateix, el Síndic ha tingut coneixement de l'elevat nombre de nadons i 
infants de fins a sis anys ingressats en centres. En concret, segons la informació 
de la DGAIA, en data 1 de maig de 2014 el nombre d’infants amb menys d’un any 
ingressats als centres era de 20. El nombre d’infants més grans d’un any i més 
petits de tres era de 65 i el nombre d’infants entre tres i sis anys era de 142, és a 
dir, hi havia un total de 227 infants.


La DGAIA informa el Síndic que 153 infants més petits de sis anys s'estan en 
centre en espera de família acollidora aliena (un 65%). D’aquests, 18 tenen menys 
d’un any (62,06 % dels infants amb menys d’un any acollits en centre), 45 són més 
grans d’un any i més petits de tres anys (69,23% dels infants amb més d’un any 
i menys de tres acollits en centre) i 91 són més grans de tres anys i més petits de 
sis (un 64,1% dels infants amb més de tres anys i menys de sis acollits en centre).
La DGAIA indica que ha posat en marxa diverses mesures per pal·liar aquesta 
situació: ha donat instruccions que, en cas que sigui necessari l’ingrés d’urgència 
d’un infant més petit de sis anys, se sol·liciti sempre família acollidora d’urgència 
a l’ICAA i ha previst crear un pla de treball urgent respecte dels infants de zero 
a sis anys que es troben en centres amb l’objectiu de treballar cas per cas a curt 
i mitjà termini. 


Amb tot, la informació recollida posa de manifest que:


• La mesura d’acolliment en família no sembla que sigui una opció prioritària a 
l'hora d'assignar recurs alternatiu a la família als infants d’edats més 
primerenques. En aquest sentit, els motius adduïts per la DGAIA per explicar 
aquests ingressos, sens perjudici d’un estudi més aprofundit, no justifiquen a 
priori la presència tan elevada d’infants tan petits als centres.


• La infrautilització de l’acolliment d’urgència i diagnòstic, mesura que permet 
donar resposta a les necessitats dels infants més petits, no s’utilitza prou.







• La manca de famílies acollidores disponibles no permet donar resposta al 
nombre d’infants amb proposta d’acolliment familiar.


L’ingrés de nadons i d'infants petits en centres vulnera el seu dret a gaudir d’un 
entorn familiar i a assolir el màxim desenvolupament possible. Per tant, 
l’Administració hauria d’adoptar mesures de manera urgent perquè la priorització 
de l’acolliment familiar en aquesta franja d’edat sigui real i efectiva. Certament, 
l’acolliment institucional pot estar indicat i resultar aconsellable en determinades 
situacions. Tot i així, en el cas dels infants més petits, l’ingrés s'hauria de produir 
únicament quan l’atenció especialitzada fos prioritària i només de manera 
temporal. 


RECOMANACIONS:


 Establir un pla de xoc per assolir la desinstitucionalització progressiva dels 
infants de menys de sis anys i suprimir l’acolliment residencial per a infants 
d’aquesta edat.


 Promoure el desenvolupament de l’acolliment d’urgència i diagnòstic.


 Potenciar la mesura d’acolliment familiar, mitjançant campanyes de captació 
de famílies, processos de formació i selecció, especialment mitjançant 
l’establiment de mecanismes de seguiment i de suport a aquestes famílies.


FOCUS 2


El dret de l'infant en situació d'acolliment familiar a un bon traspàs de nucli 
familiar: desacoblaments


Un dels motius de patiment de l'infant es deriva de situacions en què hi ha una 
proposta de retorn amb els progenitors. Això passa, sobretot, quan, tot i haver-hi 
una motivació en la proposta del retorn, es detecta una pobra vinculació amb la 
mare o el pare, atesa la manca d'un abordatge holístic dels infants tutelats, en 
què els pares siguin presents, i també la manca de preparació del pare o la mare 
per acceptar els acollidors com a responsables de la criança dels fills. En aquests 
casos, l'infant mostra símptomes de malestar emocional i problemes d'adaptació, 
tant en la fase inicial del desacoblament com en el període inicial de la 
convivència amb els progenitors.


Més enllà de les manifestacions que en aquest context puguin fer els serveis i els 
professionals en contacte amb l'infant i la família acollidora, el patiment de 
l'infant és real, les capacitats parentals dels acollidors i la vinculació afectiva de 
l'infant amb ells són superiors i la situació dels progenitors és precària i 
especialment vulnerable.


Una de les mancances des del punt de vista institucional és la fragmentació de 
l'Administració (DGAIA, ICAA, EAIA, ICIF) i la manca d'un referent únic i general 
per a cada infant tutelat. En la majoria de casos s'observa que cada pas ha estat 







ben fet, que cada mesura ha estat fonamentada, tant la de desemparament com 
la de retorn, i que els equips i els professionals han estudiat rigorosament la 
situació familiar de l'infant i de la família acollidora. Tot i així, el resultat és 
altament perjudicial per a l'infant, que pateix unes conseqüències que es podrien 
qualificar de doble victimització. 


El Síndic ha tingut coneixement de determinats supòsits de patiment emocional 
dels infants en processos de desacoblament i la posterior denegació de 
comunicació dels infants amb els antics acollidors i altres persones de referència. 


En definitiva, aquestes mesures, que poden estar motivades en determinades 
circumstàncies, no s'haurien d'aplicar de manera automàtica, sinó sempre 
d'acord amb l'interès i les necessitats de l'infant en cada cas. 


En aquests casos, tant si els infants tornen a casa com si van a una nova família, 
el trasllat és un gran trasbals per a ells, l’adaptació és difícil i, com a agreujant, 
es redueixen les visites amb els pares mentre estan acollits en família o els són 
denegades les comunicacions amb els antics acollidors, amb qui tenen un fort 
vincle afectiu. 


Així doncs, cal reflexionar sobre com ha de ser la intervenció tècnica en el procés 
de desacoblament d'un infant. Amb aquesta finalitat, cal treballar des de la 
col·laboració i la participació de tots els agents i parts implicats per evitar les 
actuacions segmentades, a fi de donar continuïtat a la història de vida de l'infant 
i de minimitzar les seqüeles que el canvi de família li pot generar. Així mateix, 
cal respectar el valor que té per a l'infant l'estabilitat assolida durant el temps en 
què ha estat acollit en família i cal que l'actuació sigui molt curosa, de manera 
que s'observin els signes directes i indirectes de l'estat emocional de l'infant i es 
facin els màxims esforços perquè l'actuació tècnica preservi el nivell d'estabilitat 
guanyat fins al moment del desacoblament.


En el decurs del pla de desacoblament també s'ha de tenir en compte la 
participació de l'infant. L'escolta de l'infant es pot fer de manera directa, en la 
forma més adequada a la seva edat i les seves circumstàncies, i de manera 
indirecta, fent atenció als signes de malestar, patiment o pèrdua que pugui 
presentar, amb l'observació especialitzada i la reflexió en equip com a base per 
a uns resultats que tinguin com a objectiu proposar la manera més adequada per 
a l'infant de fer el traspàs d'un nucli familiar a l'altre.


RECOMANACIONS


 Treball conjunt de reflexió: cal que totes les instàncies que intervenen facin un 
treball conjunt de reflexió per analitzar les dificultats i la complexitat dels plans 
d'acoblament/desacoblament. Aquest treball ha de servir de base per revisar, 
modificar, avaluar i planificar els procediments, d'acord amb les necessitats dels 
infants i adolescents.


 Procediment de desacoblament/acoblament: cal dictar instruccions sobre el 
procediment que cal emprar i els aspectes que s'han de tenir en compte en el 
moment de portar a terme un pla de desacoblament/acoblament, i també sobre 







els mecanismes de supervisió d'aquests plans per garantir que l'infant sigui el 
centre de l’actuació protectora (DGAIA) i del recurs d’acolliment familiar (ICAA), 
a fi que totes les actuacions que s'emprenguin parteixin del principi de l’interès 
superior de l’infant.


 Revisió del règim de comunicacions i visites amb els pares mentre els infants 
estan acollits en família: cal replantejar el règim de visites, des del lloc de 
realització fins a la freqüència de la visita, a fi de mantenir el vincle de l'infant 
amb els seus pares. Paral·lelament, s'ha de millorar la intervenció en la formació 
en habilitats parentals a través d'un programa específic de preparació del retorn 
del fill.


 Intervenció amb les famílies acollidores: suport a l'acolliment amb l'objectiu 
que la família acollidora, a més d'atendre bé l'infant, es posicioni com a família 
de suport sense suplantar les figures paterna i materna.


 Intervenció amb els infants: escolta i acompanyament mantingut durant tot 
l'acolliment.


FOCUS 3


El dret dels infants a tenir relació i contacte regular amb els pares


L'article 9.3 de la Convenció sobre els drets de l’infant disposa que els estats 
membres han de respectar el dret de l’infant separat d’un dels seus pares o 
d’ambdós de tenir relacions personals i contacte directe amb tots dos regularment, 
tret que això sigui necessari per al seu interès primordial. L'article 24 de la Carta 
de drets fonamentals de la Unió Europea (2000/C 364/1) també recull el dret de 
l'infant a mantenir de manera periòdica relacions personals i contactes directes 
amb el seu pare i la seva mare, tret que això sigui contrari als seus interessos.


En aquesta línia, l'article 116.1 de la Llei 14/2010 estableix que la declaració de 
desemparament i l'adopció posterior d'una mesura de protecció per part de 
l'Administració no ha d'impedir la comunicació, la relació i les visites de l'infant 
o l'adolescent amb els seus familiars, llevat que l'interès superior de l'infant o 
adolescent en faci aconsellable la limitació o l'exclusió. 


Els òrgans judicials o l'organisme competent en matèria de protecció estableixen, 
segons el cas, el règim de visites dels infants amb la seva família biològica. Pel 
que fa a aquesta qüestió, l'activitat del Síndic evidencia situacions en què les 
visites dels infants amb els seus familiars biològics (en cas d'infants tutelats) o 
progenitors no custodis (en cas d'infants no tutelats) no sempre s'han establert 
tenint en compte l'interès superior de l'infant, sinó que sovint responen a criteris 
organitzatius, ja que el lloc, l'horari i la freqüència estan sotmesos a les 
possibilitats i les limitacions del centre, de la família acollidora, de l'espai de 
visites per a infants i adolescents o del punt de trobada. 







Aquest fet es constata quan s'analitza l'horari de visites dels infants tutelats 
residents en centres. La informació facilitada pels mateixos centres residencials, 
que s'exposa a la taula 7, mostra que aquests centres també planifiquen visites 
als matins entre setmana, encara que sigui en horari escolar i que la visita no 
permeti a l'infant anar a escola. Un 10% dels infants en CRAE, un 29,3% dels 
infants en CA, un 33,9% dels infants en CREI i un 26,9% dels infants en cases 
d'infants tenen les visites amb la família biològica de dilluns a divendres abans 
de les 17.00 hores. 


Amb caràcter general, també s'observa que sovint, quan els infants passen de 
viure en un centre a ser acollits en família aliena, les visites tendeixen a reduir-se 
per facilitar l'acoblament. Als centres d'acolliment també s'ha constatat que 
generalment s'estableix un pla de visites reduït a l'hora de fer l'estudi i el 
diagnòstic. Si bé la reducció de les visites pot respondre a l'interès superior dels 
infants, no sempre és així si es fa com a pràctica generalitzada, perquè l'abast i 
la qualitat de la relació i el vincle afectiu dels infants amb la seva família biològica 
és en cada cas diferent, de manera que el canvi de recurs assignat no és una 
motivació suficient per restringir les visites i els contactes dels infants amb els 
pares.


Els infants en situació d'acolliment familiar, a més de la reducció assenyalada, 
també es veuen afectats per l'organització del personal de les institucions 
integració familiar (ICIF), de manera que l'establiment de les visites sovint 
tampoc no té en compte l'horari escolar de l'infant i la necessitat d'incorporar-se 
de manera natural a la seva vida quotidiana sense que apareguin com una 
ruptura o alteració.


Pel que fa als CREI i els centres terapèutics, la DGAIA, en la Instrucció 11/2010, 
estableix que es pot ampliar, restringir o suprimir el règim de les visites de les 
persones menors tutelades que hi estan ingressades, d’acord amb criteris 
educatius i terapèutics, i en el marc d'una resolució administrativa o judicial.
Això no obstant, en alguns d'aquests centres, un cop es produeix l’ingrés, 
s’estableix un període de suspensió de visites dels familiars que oscil·la entre els 
trenta i els cinquanta dies, i aquesta suspensió es justifica com una necessitat 
plantejada des del punt de vista terapèutic. 


A parer del Síndic, la suspensió automàtica del règim de visita als infants que 
ingressen en aquests centres pot vulnerar els seus drets si no es justifica des de 
la perspectiva de l’interès individual de l’infant.


Des d’aquesta perspectiva, la supressió del règim de visites d’un infant amb els 
progenitors que no es justifiqui des del punt de vista del seu interès concret 
implica una vulneració del dret que li reconeix la Convenció. En el mateix sentit, 
la suspensió automàtica i generalitzada de visites que no es justifiqui per al cas 
concret vulnera, a més, el dret a rebre una atenció individualitzada, centrada en 
les necessitats de cada infant o adolescent. 







Taula 7. Horari en què es fan les visites dels infants tutelats residents en centres amb la 
família biològica per tipologia de centre (2013) 


CA De dilluns a divendres 
(%)


Cap de setmana 
(%)


Total 
(%)


N


de 9 a 13 18,4 12,7 31,1 120


de 13 a 15 5,7 7,0 12,7 49


de 15 a 17 5,2 8,8 14,0 54


de 17 a 20 26,2 10,1 36,3 140


de 20 a 22 - 6,0 6,0 23


Total 55,4 44,6 100,0 386


CRAE
De dilluns a divendres 


(%)
Cap de setmana 


(%)
Total 
(%) N


de 9 a 13 4,1 19,9 24,0 326


de 13 a 15 3,0 13,8 16,8 229


de 15 a 17 2,9 14,3 17,2 234


de 17 a 20 17,4 16,1 33,5 455


de 20 a 22 0,4 8,1 8,5 116


Total 27,9 72,1 100,0 1.360


CREI
De dilluns a divendres 


(%)
Cap de setmana 


(%)
Total 
(%) N


de 9 a 13 10,8 14,0 24,7 46


de 13 a 15 10,2 14,0 24,2 45


de 15 a 17 12,9 14,0 26,9 50


de 17 a 20 10,2 14,0 24,2 45


de 20 a 22 - - - -


Total 44,1 55,9 100,0 186


 







Cases d'Infants De dilluns a divendres 
(%)


Cap de setmana 
(%)


Total 
(%)


N


de 9 a 13 11,9 3,6 15,5 30


de 13 a 15 6,2 1,5 7,7 15


de 15 a 17 8,8 1,0 9,8 19


de 17 a 20 31,4 8,8 40,2 78


de 20 a 22 18,6 8,2 26,8 52


Total 76,8 23,2 100,0 194


Font: elaboració a partir de dades facilitades pels centres (2013).


El Síndic també ha rebut queixes relacionades amb l'afectació del dret de visites 
d'infants no tutelats amb el progenitor no custodi, a causa del retard en l’assignació 
d’un punt de trobada o perquè s'ha assignat un punt de trobada llunyà o en un 
horari inadequat. 


Tal com s'ha assenyalat amb relació als infants tutelats per l'Administració, les 
hores assignades per a les visites als punts de trobada s'han d'establir sempre en 
funció de l'interès superior de l'infant o adolescent i no han d'afectar els seus 
horaris lectius o de formació. 


També s'han detectat situacions que vulneren els drets de l'infant per la demora en 
l'assignació del punt de trobada o, fins i tot, situacions inadmissibles com ara la 
denegació absoluta d'aquest dret per raons estrictament organitzatives pel fet que 
la freqüència de les visites no podia ser garantida pel servei contractat per 
l'Administració (a tall d'exemple, un nadó sobre el qual l'Administració va rebre 
una notificació judicial d'assignació de punt de trobada amb visites diàries i la 
Secretaria de Família va respondre que no podia assignar aquest servei perquè no 
el tenia contractat amb aquesta freqüència, sense buscar una alternativa per 
garantir aquest dret).


RECOMANACIONS


 Les visites s'han d'establir d'acord amb l'interès superior de l'infant, sense que en 
cap cas prevalguin criteris organitzatius o les possibilitats i limitacions del centre, 
de la família acollidora o dels professionals de les ICIF, de l'espai de visites per a 
infants i adolescents o del punt de trobada. 


 Que s'incrementi la coordinació entre els agents implicats, a fi que l'establiment 
de les visites sempre tingui en compte l'interès de l'infant o adolescent.


 Que s'adoptin totes les mesures perquè la Secretaria de Família proveeixi amb 
celeritat el servei de punt de trobada que respecti el dret de l'infant al contacte amb 
la seva família..







3. DRET A LA PROTECCIÓ DAVANT 
TOTA FORMA DE MALTRACTA-
MENT: INVISIBILITAT DEL MAL-
TRACTAMENT 


La Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant estableix en l'article 19 
l’obligació dels estats de protegir l’i nfant 
contra totes les formes de violència física o 
mental mentre està sota la guarda dels seus 
pares, tutors legals o de qualsevol altra 
persona que el tingui a càrrec seu.


Aquestes mesures protectores han d’incloure 
procediments efectius per a l’establiment de 
programes socials, amb la finalitat de donar 
el suport necessari a l’infant i als que en 
tenen la tutela, i també per prevenir, detectar, 
informar, derivar, investigar, tractar i seguir 
els casos de maltractaments, a més de les 
actuacions judicials, quan siguin necessàries. 


A Catalunya, la Llei 14/2010, sobre els drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència, 
estableix l’obligació dels poders públics de 
prendre totes les mesures necessàries per 
protegir els infants i els adolescents de 


qualsevol forma de maltractament i, 
especialment, de qualsevol forma de violència 
física, psíquica o sexual. 


Aquesta llei també al·ludeix a la 
responsabilitat dels professionals i de tots 
els ciutadans per a la protecció dels infants 
davant els maltractaments i preveu l’obligació 
de les diferents administracions de col·laborar 
des dels seus àmbits d’actuació.


La protecció efectiva dels infants davant la 
violència ha estat un motiu de preocupació 
recurrent del Síndic i una referència constant 
en els informes que ha presentat al Parlament. 


A Catalunya, segons dades del segon trimestre 
del 2014, hi ha 4.538 infants que viuen 
separats de la seva família per maltractament 
infantil i amb mesura protectora de 
l'Administració, tal com s'observa a la taula 8, 
majoritàriament per negligència (69,5% dels 
casos), tot i que també hi ha infants tutelats a 
causa de situacions de maltractament 
relacionades amb l'explotació infantil (1,3%), 
l'abandonament (3,9%), l'abús sexual (1,3%), el 
maltractament físic (6,8%), el maltractament 
prenatal (4,7%) o el maltractament 
psiquicoemocional (12,4%).


Taula 8. Nombre i percentatge d'infants tutelats per maltractament infantil per tipus de 
maltractament, en expedient de tutela (segon trimestre, 2014)


N %


Explotació delictiva, laboral, sexual 57 1,3


Situació compatible amb abandonament 179 3,9


Situació compatible amb abús sexual 61 1,3


Situació compatible amb maltractament físic 310 6,8


Situació compatible amb maltractament prenatal 215 4,7


Situació compatible amb maltractament 
psiquicoemocional


563 12,4


Situació compatible amb negligència 3.153 69,5


Població infantil separada de la seva família per 
maltractament infantil i amb mesura protectora


4.538 100,0


Infants separats de la seva família per desprotecció 
infantil i amb mesura protectora


6.758


Font: elaboració a partir de dades de la DGAIA.







En els darrers anys, s'han detectat de mitjana 
més de 800 nous casos de maltractament 
infantil per any. L'anàlisi de la taula 9 posa de 


manifest que només l'any 2013 es van afegir 
1.016 nous casos de maltractament, també 
majoritàriament per negligència (740).


Taula 9. Nombre de nous casos d'infants víctimes de maltractament infantil per tipus de 
maltractament, en expedient de tutela (2010-2014)


2010 2011 2012 2013
2014


(setembre)


Explotació delictiva, laboral, sexual 2 6 6 - -


Situació compatible amb 
abandonament


46 34 22 69 24


Situació compatible amb abús sexual 16 22 15 10 12


Situació compatible amb  
maltractament físic


80 94 77 38 24


Situació compatible amb  
maltractament prenatal


44 40 31 14 13


Situació compatible amb  
maltractament psiquicoemocional


89 61 112 145 67


Situació compatible amb negligència 470 396 525 740 397


Total nous casos 747 653 788 1.016 537


Total nous infants tutelats 1.399 1.243 1.153 1.263 687


Font: elaboració a partir de dades de la DGAIA.


Amb tot, el fenomen de la violència contra 
infants i adolescents en bona mesura encara 
és poc visible i no ha estat fins recentment 
que s’ha anat prenent consciència de la 
coresponsabilitat en la intervenció protectora 
contra els maltractaments infantils tant des 
de la societat en general –destaca un 
increment progressiu de les queixes de 
ciutadans en què s'exposen situacions de 
maltractament o tracte inadequat d’infants 
en l’àmbit familiar– com des dels àmbits 
professionals no pertanyents al sistema de 
serveis socials o de protecció de la infància.


No obstant això, es constata la necessitat de 
continuar conscienciant i formant encara 


més els diversos professionals de tots els 
serveis d’atenció a les persones, ja que les 
institucions, els serveis i els professionals del 
sistema de benestar que tracten els infants 
són els agents fonamentals que poden 
detectar els primers indicis d’una criança 
inadequada, de mancances en l’atenció o de 
maltractaments de qualsevol tipus.


El marc normatiu vigent estableix l'obligació 
específica de tots els professionals, 
especialment els de la salut, dels serveis 
socials i de l'educació a intervenir 
obligatòriament quan tinguin coneixement 
de la situació de risc o de desemparament en 







què es pugui trobar un infant (art.100 de la 
Llei 14/2010).


La coordinació i el treball en xarxa entre els 
diferents equips i serveis també són requisits 
bàsics per garantir l’eficàcia de la detecció i 
del desplegament de les primeres accions 
protectores dels infants en risc. 


Així mateix, determinades situacions de 
maltractament infantil requereixen una 
intervenció immediata, i el sistema protector 
ha d’assegurar que s’activen els mecanismes 
per esclarir amb celeritat si perilla la integritat 
dels infants i dotar-los, si cal, d'un recurs 
alternatiu a la família en cas que sigui 
altament probable que tornin a rebre el 
maltractament que se'ls ha infligit si no hi ha 
cap ordre judicial respecte al perpetrador.


En els últims anys s’han produït avenços en 
l’adopció de mesures per millorar la detecció 
i la intervenció en les situacions de 
maltractament. Així, d’acord amb les 
previsions de la Llei 14/2010, es va crear el 
Registre unificat de maltractaments infantils 


(RUMI), fitxer unificat de maltractament 
infantil que, a més, incorpora un instrument 
de consulta de situacions de possible 
maltractament, reals o simulades (MSGR). 
Així mateix, per donar resposta a les 
situacions d’emergència en l’àmbit hospitalari 
també es van crear els equips de valoració de 
maltractaments infantils (EVAMI), amb la 
funció d’assessorar i valorar, conjuntament 
amb el centre hospitalari, els casos de 
maltractament o sospita greu que hi hagués, 
així com la Unitat de Detecció i Prevenció 
dels Maltractaments Infantils (UDEPMI), amb 
funcions d’atenció de consultes sobre 
situacions d’alt risc i de maltractament 
infantil, i de classificació i derivació dels 
casos per a la intervenció immediata i la 
valoració en funció de la urgència, que ha 
omplert un buit en l’atenció immediata.


La taula 10 conté l'evolució dels casos 
notificats de maltractament per part dels 
hospitals, bé de certesa, bé de sospita. De 
mitjana, cada any es detecten més de 350 
casos de possible maltractament als centres 
hospitalaris.


Taula 10. Evolució dels casos provinents d'hospitals notificats a la DGAIA via RUMI (2010-
2013)


2010 2011 2012 2013


Casos notificats a RUMI – Hospitals 229 440 381 311


Casos notificats a la DGAIA per 
hospitals


402 568 420 332


Font: elaboració a partir de dades de la DGAIA.


Així mateix, el desembre de 2013 el 
Departament de Benestar Social i Família va 
aprovar l’Ordre BSF/331/2012, de 18 de 
desembre, per la qual s’aproven les llistes 
d’indicadors i factors de protecció dels infants 
i adolescents, d’acord amb les previsions de 
la Llei 14/2010 i amb l’objectiu de facilitar i 
promoure la identificació d’aquests indicadors 
o factors i la valoració consegüent de la 
situació de l’infant o adolescent. 


També es va aprovar el Decret 250/2013, de 12 
de novembre, de la Taula Nacional de la 
Infància i les taules territorials, les quals es 
configuren com a òrgans col·legiats que tenen 


l’objectiu de potenciar la coordinació dels 
agents implicats en la promoció social de la 
infància i l’adolescència, i la detecció i la 
intervenció davant possibles situacions de 
risc o de desemparament.


Cal fer esment, així mateix, de la signatura, 
l’any 2006, del Protocol marc d’actuacions en 
casos d’abusos sexuals i maltractaments greus 
a menors, de referència per a tot Catalunya, 
que va establir mecanismes de coordinació 
interinstitucional per intervenir en aquests 
casos. Així mateix, sobre la base del principi 
d’intervenció mínima, el protocol esmentat 
va promoure l'adopció de mesures per evitar 







exploracions reiterades a infants que 
haguessin estat víctimes de maltractaments 
o abusos sexuals. 


Aquest document, actualment en revisió, 
s'ha desplegat per mitjà de la signatura de 
protocols bilaterals entre el Departament de 
Benestar Social i Família i els departaments 
de Salut (protocol clinicoassistencial) i  
d’Ensenyament, i també amb la signatura de 
protocols territorials a les diferents 
demarcacions.


Malgrat això, es continuen detectant 
mancances que fan referència a:


-La formació dels professionals dels serveis 
d’atenció social primària, d’atenció bàsica de 
salut, dels centres escolars i dels serveis 
educatius i de lleure respecte dels drets dels 
infants i els indicador de risc i d'alt risc. Els 
signes de maltractament només es poden 
observar en els espais de vida de l’infant 
(escoles bressol, centres educatius, de lleure, 
CAP, etc.). Aquests entorns constitueixen 
observatoris privilegiats des dels quals es 
poden observar els senyals, tot i que per 
poder actuar encertadament els professionals 
han d’estar preparats. 


-Especialment en l’àmbit educatiu, tot i la 
signatura del protocol bilateral entre el 
Departament de Benestar Social i Família i 
el Departament d’Ensenyament, es 
continuen detectant situacions que fan 
palesa una manca de coneixement i 
d’aplicació dels circuits d’intervenció i del 
deure de comunicació dels maltractaments.


-La manca d’escolta dels infants víctimes, 
observat especialment en el cas d’adolescents. 
El dret a ser escoltat és un dels principis 
general de la Convenció que adquireix una 
rellevància especial per fer efectiva la 
protecció contra el maltractament.


-El temps d’espera per estudiar les situacions 
de presumpte maltractament quan arriben 
als EAIA, si no són considerades urgents, 
que sovint s'explica pel nombre de casos que 
han d’atendre els professionals. 


-La durada de l’estudi de la situació personal 
i familiar dels infants, que pot provocar que 
els infants es mantinguin en una situació de 
manca de recurs adequat, en una situació de 
negligència en la cobertura de les seves 


necessitats o en una situació de 
maltractament. 


La protecció contra el maltractament a les 
institucions. Els recursos del sistema de 
protecció i altres establiments 


La Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant posa un èmfasi especial en la 
protecció contra la violència dels infants que 
viuen en institucions. En aquest sentit, el 
Comitè sobre els Drets de l’Infant ha remarcat 
l’especial vulnerabilitat a les situacions de 
violència dels infants que viuen en aquest 
recursos alternatius i la necessitat d’adoptar 
mesures específiques per protegir-los.


Per assegurar aquesta protecció, l’article 3.3 
de la Convenció exigeix que les institucions, 
els serveis i els establiments encarregats de 
l’atenció o la protecció dels infants compleixin 
les normes establertes per l’autoritat 
competent, especialment pel que fa a la 
seguretat, la salubritat, el nombre i la 
competència del personal, i també que hi 
hagi supervisió professional.


A Catalunya, el Síndic ha dut a terme diverses 
actuacions relacionades amb la garantia del 
dret a la protecció contra la violència a les 
institucions, arran de les queixes que ha 
rebut, però també a través de les visites a 
centres i de les entrevistes amb els infants i 
adolescents que hi viuen.


Els dèficits observats fan referència a:


•Manca de desplegament reglamentari de la 
Llei 14/2010 en relació amb els drets dels 
infants en centres i en situació d’acolliment 
familiar, i també de l’aplicació de sancions i 
de mesures de contenció física i aïllament.


•Manca de regulació dels drets dels infants 
en qualsevol tipologia d’establiment 
residencial, com ara centres sociosanitaris, 
per a l’atenció d’infants amb discapacitat o 
d'altres.


•Manca de previsió legal i reglamentària d’un 
procediment de queixa que garanteixi l’accés 
dels infants en centres i acollits en família a 
la DGAIA i a organismes externs de supervisió.


•Manca de coneixement per part d'una bona 
part dels nois i noies de la Carta de drets i 







deures dels infants en centres en relació amb 
el dret de queixa.


•Manca d’existència de cap tipus de 
procediment de queixa o accés a la DGAIA o 
organismes externs de supervisió en el cas 
dels infants en situació d’acolliment familiar.


•Irregularitats en l’aplicació de càstigs i 
sancions observades en centres d’acolliment, 
centres residencials d’acció educativa, centres 
d’educació intensiva i centres terapèutics. 


•Irregularitats en la pràctica de contencions, 
tant pel fet de fer-les com a càstig 
exemplaritzant, i no com a últim recurs, com 
per la manera de fer-les (mitjans, persones 
que hi intervenen, durada, etc.).


La protecció dels infants contra la violència 
també inclou la protecció contra les situacions 
de violència que es produeixen en l'àmbit 
escolar, en especial les situacions de 
violència entre iguals. En aquest sentit, el 
Síndic ha rebut queixes en què es 
denunciava la manca d'intervenció o el 
caràcter insuficient de les actuacions de 
centres educatius en resposta a situacions 
d'assetjament escolar i ha recordat al 
Departament d'Ensenyament que l'alumnat 
té dret a ser protegit de les situacions de 
violència i li ha recomanat que promogui 
l'adopció de mesures per millorar de la 
detecció i la intervenció des dels centres, i 
que intervingui per resoldre les situacions 
concretes d'assetjament o conflictes de 
convivència que es plantegin.


RECOMANACIONS


Que s'ofereixi formació sobre els drets dels infants i formació especialitzada 
sobre les situacions de maltractament i de desprotecció infantil als equips i els 
professionals dels serveis d’atenció social primària, d’atenció bàsica de salut, 
dels centres escolars i dels serveis educatius i de lleure, per assegurar la capacitat 
de detecció del maltractament i les accions per protegir els infants que el 
pateixen.


Que se supervisi i s'actualitzi el coneixement dels professionals del sistema de 
protecció en aquest àmbit.


Que s'impulsi la creació de taules sectorials d’atenció a la infància en les quals 
participin representants de tots els serveis del territori que treballen amb  
infants. 


Que s'impulsi l’establiment de protocols de comunicació entre els diversos 
serveis amb els equips bàsics d'atenció primària i els EAIA en l’àmbit de 
Catalunya, amb la implicació de les dues administracions implicades, l’autonòmica 
i la local.


Que creï un sistema d’informes de seguiment de la infància en risc que permeti 
la comunicació de les escoles i els centres de salut amb els equips d’atenció a la 
infància.


Que es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2010 i que es regulin els drets 
dels infants i adolescents en situació de tutela o guarda de la DGAIA, la realització 
de pràctiques de contenció i el funcionament dels centres residencials d’acció 
educativa, d’acolliment i d’educació intensiva.


Que s'adoptin estructures que permetin establir un únic professional de 
referència que es mantingui al llarg de tota la intervenció amb els infants 
tutelats.







Que es faci un seguiment intensiu i freqüent del funcionament dels centres on 
hi ha infants ingressats sota tutela o guarda, del tracte que reben i, en general, 
del respecte als seus drets. Aquest seguiment ha d'incloure l'escolta dels nois i 
noies, dels educadors i del personal que treballa directament amb els infants.


FOCUS 1


Les mancances en la detecció i la intervenció en l'assetjament escolar


En els conflictes de convivència entre iguals el Síndic sovint constata que el 
Departament d'Ensenyament i els centres escolars afectats conclouen que no hi 
ha una situació d'assetjament escolar, malgrat la presència d’elements compatibles 
amb aquesta situació (insults, burles, agressions amb reiteració). 


Sovint aquesta negació del problema s'acompanya amb actituds que atribueixen 
el conflicte a suposades relacions difícils entre iguals, tot i la presència d’elements 
(burles, rebuig, etc. continuats en el temps) compatibles amb una situació 
d’assetjament escolar, d'acord amb la definició i els indicadors previstos en el 
Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals 
del Departament d'Ensenyament, i amb clars símptomes de patiment per part 
dels alumnes afectats. 


El protocol esmentat defineix l'assetjament escolar com a conducta de 
maltractament psicològic i/o físic en el marc escolar d’un alumne o un grup 
d’alumnes a un altre de manera continuada en què es produeix una situació 
d’abús de poder amb intencionalitat per part de l’agressor o agressors i en què 
qui el pateix es troba indefens davant de qui l’intimida. L’assetjament entre 
iguals pot prendre formes diferents: agressions físiques, amenaces, insults, 
burles, difusió de falsos rumors, exclusions, etc. Els indicadors de coneixement o 
sospita d’una situació d’assetjament preveuen indicadors físics (lesions, problemes 
de son, canvis de pautes de menjar, tics nerviosos, etc.), conductuals (evitar 
determinats llocs, ser a prop dels mestres, ser rebutjat pels companys, etc.), 
emocionals (inseguretat, ansietat, canvis d'humor, tristesa, etc.) i relacionals 
(burles, insults, no-invitació a festes, no-participació a activitats, rebuig, etc.). 


El Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals 
del Departament d'Ensenyament estableix que, en cas de coneixement o sospita, 
la direcció ha d'activar un equip d'intervenció integrat per l’equip directiu amb 
el tutor/a, l’orientador/a i altres persones del centre que la direcció determini 
(coordinador/a de convivència, persona referent de l’alumnat, etc.) per analitzar 
els fets i proposar mesures d’urgència si la gravetat de la situació ho aconsella. 


Diversos d'aquests indicadors han estat presents en diversos casos objecte de 
queixa i el Síndic, més enllà de poder definir si es tracta o no de situacions 
d'assetjament escolar, exigeix que, a partir d'aquesta sospita, els centres escolars 
actuïn de manera decidida envers els alumnes presumptament assetjadors i 
envers els alumnes presumptament assetjats. Tanmateix, en molts supòsits, en 
comptes d'adoptar mesures que protegeixin el dret a la integritat física i a la 







dignitat de l’alumnat presumptament assetjat (a qui ben sovint s'orienta a 
formular un canvi de centre) les actuacions s'encaminen fonamentalment a 
minimitzar la manifestació del conflicte, sense protegir els drets dels alumnes. 


Així, s'observa una manca d'actuació suficient en la detecció i la valoració 
d'aquestes possibles situacions, pel que fa a l'escolta de tots els alumnes, els que 
són assetjats, els assetjadors i tot el grup; pel que fa a la implicació inicial de les 
famílies dels alumnes afectats (en la fase de recollida d'informació en què 
s'hauria d'entrevistar totes les famílies implicades de forma immediata); pel que 
fa al desplegament d'actuacions orientades a resoldre la situació de possible 
assetjament escolar (mediació escolar i dinàmiques grupals de resolució de 
problemes i de foment de la cohesió de grup), i també actuacions decidides 
envers l'alumnat suposadament assetjador (mesures cautelars, expedients 
disciplinaris, suport terapèutic o altres mesures educatives,  actuacions en 
col·laboració amb les seves famílies).


RECOMANACIONS:


 El Departament d'Ensenyament ha de prendre les mesures pertinents perquè 
els centres docents creïn mecanismes per a una prompta detecció dels signes de 
patiment dels alumnes, per mitjà de l’escolta dels infants en els conflictes de 
convivència entre iguals.


 El Departament d'Ensenyament ha de garantir que els centres docents abordin 
de manera integral i decidida les sospites d'una situació de possible assetjament 
escolar, amb especial protecció per part dels professionals dels centres dels 
alumnes que en poden ser víctimes.


FOCUS 2


La detecció de situacions de maltractament psicològic i emocional d’infants i 
adolescents immersos en la relació altament conflictiva dels seus pares


La Directriu general d'actuació núm. 1/2014, de 6 de febrer, de la DGAIA, sobre 
criteris per a la intervenció en situacions de conflicte familiar en l'atribució de 
la guarda de fills en els supòsits de nul·litat, divorci o ruptura de parella de fet, 
estableix que:


(1) La situació de desemparament s'ha de valorar respecte als progenitors d'una 
manera global.


(2) Només és procedent la declaració de desemparament si és necessària la 
separació de l'infant o adolescent d'aquell que n'exerceix la guarda i cap dels dos 
progenitors és capaç de protegir o atendre adequadament l'infant o l'adolescent.


(3) La declaració de desemparament no és la via jurídica adequada per resoldre 
l'atribució de la guarda i el règim de relació i visites entre els progenitors i els 
fills, atès que aquesta no és una competència de l'Administració pública, sinó 
que és una competència judicial.







(4) Una tasca essencial dels equips tècnics és conèixer si hi ha una regulació 
judicial de la guarda de l'infant o adolescent i incorporar les actuacions dirigides 
a la seva regulació (interlocutòria de mesures cautelars o provisionals o sentència 
en què s'atribueix la guarda dels fills) en el procés d'intervenció amb la família.


(5) Quan el conflicte entre els progenitors per la guarda de l'infant està 
judicialitzat, és en l'àmbit judicial en què s'ha d'establir el règim de guarda i 
custòdia, i els règims de visita i la relació entre els progenitors i els fills. 


Davant d'aquests supòsits, la Directriu de la DGAIA destaca, bàsicament, dues 
situacions: 


(1) Quan hi ha una resolució judicial que atribueix la guarda. En aquests casos 
determina que si no s'està complint la resolució judicial, s'ha d'assessorar el 
progenitor afectat, que s'ha d'adreçar al jutjat per demanar-ne el compliment i 
l'execució, sens perjudici de la possible denúncia penal si el fet pot ser constituïu 
de delicte o falta. Així mateix, la Directriu estableix que si es valora que l'atribució 
de guarda judicial s'ha de modificar, s'ha d'assessorar el progenitor que es valori 
capaç perquè s'adreci al jutjat de família de primera instància competent per 
demanar la modificació. I, en qualsevol cas, l'ens local o, si s'escau, la DGAIA, ha 
d'informar el jutjat competent i la Fiscalia de Menors (amb la sol·licitud que ho 
faci arribar al fiscal que intervé en el procés judicial) de la necessitat de canvi de 
guardador.


(2) Quan no hi ha una resolució judicial que atribueixi la guarda, cal assessorar 
el progenitor que es consideri capaç perquè insti judicialment les mesures 
d'atribució de la guarda dels fills que siguin procedents.


Així doncs, les línies d'actuació que preveu aquesta directriu se centren a deixar 
constància que la competència és judicial i, per tant, se centren a com actuar 
amb els progenitors (assessorar-los perquè instin judicialment les mesures 
d'atribució, modificació o execució de la guarda), la qual cosa el Síndic considera 
que és insuficient, ja que no fa cap referència a l'infant, i no concreta com s'ha 
d'actuar quan es detecta que els seus drets es veuen afectats pel fet d'estar 
immers en la relació altament conflictiva dels seus pares mentre duren els 
processos judicials d'atribució o modificació de la guarda o execució de les 
mesures. Únicament assenyala que la intervenció dels equips tècnics en les 
situacions de crisis familiars s'ha de circumscriure a l'àmbit d'intervenció que la 
Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència qualifica com a 
situacions de risc (capítol 11 del títol V de la Llei 14/2010, articles 102 i seg.), 
coordinadament i donant suport tècnic a les decisions i les intervencions 
judicials.


Certament, l'última ràtio sempre és la declaració de desemparament d'un infant, 
però prèviament al desemparament, recorda que la DGAIA té unes funcions, que 
no preveu la Directriu, de desenvolupar les actuacions necessàries per impedir 
que els infants i adolescents visquin situacions que són perjudicials per al seu 
desenvolupament integral o per al seu benestar, especialment davant de 
qualsevol forma de maltractament psicològic, i també d'assistir, atendre o 
protegir, si s'escau, els infants o adolescents afectats.







Quan l'infant es troba immers en la relació altament conflictiva dels seus pares, 
a banda del curs que segueixi el procés judicial, el que no preveu la Directriu és 
que és imprescindible valorar si les necessitats materials, però també afectives, 
psicològiques i emocionals de l'infant s'estan cobrint adequadament i si s'està 
garantint el respecte als seus drets com a infant. 


Aquesta indefinició d'una directriu que, precisament, pretén definir les línies 
d'actuació de la DGAIA en conflictes parentals pot comportar que no es 
produeixin intervencions, que, de vegades, són necessàries, amb els infants i 
adolescents afectats per aquestes situacions. Pel que fa a aquesta qüestió, el 
Síndic recorda que aquest supòsit està recollit com a situació de risc en l'article 
102.2.f (conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no, quan 
anteposen llurs necessitats a les de l'infant o l'adolescent) de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.  Així mateix, l'Ordre 
BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les llistes d'indicadors i 
de factors de protecció dels infants i adolescents, inclou la instrumentalització 
de l'infant en els conflictes parentals.


La judicialització d'una crisi familiar, en cap cas, pot suposar alterar les funcions 
que té assignades la DGAIA per prevenir i evitar qualsevol tipus de maltractament 
a un infant o adolescent, per la qual cosa el Síndic considera que la Directriu 
general d'actuació núm. 1/2014, de 6 de febrer, sobre criteris per a la intervenció 
en situacions de conflicte familiar, suposa minimitzar el paper de la DGAIA en 
les seves funcions, ja que, com a administració competent en matèria d'atenció 
a la infància, ha d’aprofundir en la millora de la prevenció i la detecció d'aquestes 
situacions, i també reflexionar i fixar unes línies d'actuació que se centrin en la 
protecció, l'assistència, l'atenció o l'acompanyament dels infants i adolescents 
que viuen situacions de patiment psicològic i emocional en situació de crisi i 
conflicte parental, independentment de la seva judicialització. 


RECOMANACIONS:


 Que es revisi la Directriu general d'actuació núm. 1/2014, de 6 de febrer, sobre 
criteris per a la intervenció en situacions de conflicte familiar en l'atribució de 
la guarda de fills en els supòsits de nul·litat, divorci o ruptura de parella de fet, 
en el sentit de definir més clarament els supòsits d'intervenció de la DGAIA en 
aquest tipus de maltractament i ampliar-los.











4. DRETS DELS INFANTS AMB DIS-
CAPACITAT A LA IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS: DÈFICITS EN LA 
INCLUSIÓ 


La Convenció dels drets de l'infant (art. 23) 
reconeix als infants amb discapacitat el dret 
a gaudir d’una vida plena i respectable en 
condicions que li assegurin dignitat, que li 
permetin d’arribar a valdre’s per ell mateix i 
que li faciliten la participació activa en la 
comunitat (23.1). Per aconseguir aquest 
objectiu l'infant disminuït té dret a rebre 
atencions especials i ajuda per a la seva cura, 
i que aquesta sigui l’adequada a la situació de 
l’infant i dels pares o d’altres persones que en 
tinguin cura (art. 23.2). A més, aquesta ha de 
ser gratuïta sempre que sigui possible, tenint 
en compte els recursos econòmics dels seus 
pares o de les altres persones que en tinguin 
cura, i ha d’anar destinada a assegurar que 
l’infant discapacitat tingui accés efectiu a 
l’educació, la formació, els serveis d’atenció 
a la salut, la preparació per al treball i les 
oportunitats d’esplai, i que rebi aquests 
serveis de manera adequada per aconseguir 
la màxima integració social i 
desenvolupament individual possibles, 
inclòs el desenvolupament cultural i 
espiritual. 


Més específicament, l’article 7 de la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de les persones amb discapacitat fa 
una referència especial als drets dels infants 
i estableix que cal prendre totes les mesures 
necessàries per assegurar que tots els nens i 
les nenes amb discapacitat gaudeixin 
plenament de tots els drets humans, que el 
seu interès sigui prioritari en totes les 
accions que els concerneixen i que es 
respecti el seu dret a expressar els seus 
punts de vista. 


Malgrat aquest reconeixement, els infants i 
els adolescents amb discapacitat troben 
moltes dificultats per poder-se integrar 
plenament en la societat i per poder-se 
educar, formar i desenvolupar en serveis 
normalitzats i amb els suports i les atencions 
gratuïts als quals es refereix la Convenció.


Les principals dificultats amb què es troben 
els infants amb discapacitat són la 
insuficiència dels serveis i les ajudes, la 


manca de suport suficient a la seva 
autonomia personal, la manca 
d'escolarització inclusiva amb els suports 
suficients, la participació insuficient en les 
activitats de lleure i la insuficiència de 
l'atenció residencial adequada i adaptada a 
les seves necessitats. 


A Catalunya, l’atenció precoç és un servei 
social d’atenció especialitzada del sistema 
català de serveis socials, universal i gratuït 
per als infants de fins a sis anys i les seves 
famílies. Aquest servei és prestat pels 
centres de desenvolupament infantil i 
d’atenció precoç (CDIAP), públics o 
concertats, organitzats com a xarxa 
assistencial sectoritzada i repartits per tot el 
territori de Catalunya. 


El Síndic de Greuges ha detectat algunes 
disfuncions en la prestació del servei 
d’atenció precoç, que, en el cas de situacions 
de pobresa, poden desembocar en un 
assoliment insuficient del dret a la salut i a 
la garantia de la plena atenció integral, atès 
que els recursos insuficients fan que la 
freqüència de l'atenció rebuda no sigui la 
que requereixen. 


D'altra banda, també es troben a faltar 
serveis de continuïtat quan l'infant acaba 
l'etapa en el CDIAP, atès que sovint requereix 
atenció continuada, i els únics serveis 
disponibles des de la xarxa pública són 
l'atenció de logopèdia i de fisioteràpia a 
l’escola i l'atenció de la salut mental als 
centres de salut mental infantils i juvenils 
(CSMIJ). 


L'atenció de logopèdia i fisioteràpia a l’escola 
ordinària és insuficient per atendre tots els 
alumnes que la necessiten i això implica que 
alumnes amb greus dificultats motores 
poden patir un retrocés important en el seu 
desenvolupament motor.


Pel que fa a les ajudes, cal destacar el 
Programa d’ajudes d’atenció social a 
persones amb discapacitat, regulat pel 
Decret 24/1998, de 4 de febrer, que establia 
un conjunt d’ajudes econòmiques adreçades 
a la prestació de serveis necessaris per al 
desenvolupament de l’autonomia personal 
de les persones amb discapacitat, amb la 
finalitat de fomentar-ne la integració social 
en situacions no cobertes per altres vies. 
Tanmateix, en l’exercici 2009 es van suprimir 







els ajuts per a serveis dins dels quals hi ha la 
modalitat de tractament. 


Finalment, en el cas dels infants que són 
derivats del CDIAP als CSMIJ, els professionals 
dels serveis de salut mental manifesten la 
necessitat de millorar la coordinació entre 
ambdós serveis perquè la derivació d’un 
servei a l’altre permeti atendre al màxim les 
necessitats concretes de cada infant. En molts 
casos, la coordinació d’ambdós serveis depèn 
únicament de l’entesa o no entre aquests 
serveis i no a canals clars i establerts, 
específics de coordinació. 


D’altra banda, cal destacar la previsió que fa 
el Pla director de salut mental i addiccions 
de crear unitats funcionals formades per 
equips d’atenció primària de salut, servei de 
pediatria hospitalària, CDIAP i CSMIJ, amb 
un model organitzatiu de porta d’entrada 
única que comparteixi un referent de cas, 
guies clíniques i formació. Malauradament, 
aquestes unitats funcionals no s’han arribat 
a crear, tot i que estaven prioritzades per al 
període 2005-2007 en el Pla director. 


Pel que fa als ajuts de la Llei d'autonomia 
personal, també es detecten dificultats 
derivades de la tardança dels procediments, 
la inadequació dels serveis previstos i els 
efectes de les revisions de grau en els infants.


L'àmbit educatiu és un factor determinant 
per al desenvolupament de l'infant amb 
discapacitat i per a la seva inclusió i garantia 
d'oportunitats educatives. La Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, estableix en els 
articles 2 i 81 la inclusió escolar “com a 
principi rector del sistema educatiu, i l’escola 
inclusiva com a base per a l’atenció de tots 
els alumnes, independentment de llurs 
condicions i capacitats”. En aquest context, 
doncs, els infants amb discapacitat tenen 
dret a gaudir de les mateixes oportunitats 
educatives que qualsevol altre infant 
escolaritzat.


D'acord amb el Comitè dels Drets de l'infant, 
els poders públics han d'assegurar als 
infants amb discapacitat el reconeixement 
de les necessitats especials, proveir-ne la 
cobertura amb recursos públics i adoptar 
mesures específiques i una actitud proactiva 
per aconseguir un compliment real del dret 
a la no-discriminació a causa de la 
discapacitat en l'educació des de l’escola 


bressol fins a la universitat, en l’atenció en 
la família, en el sistema de protecció i en 
l’accés a les activitats de lleure, per 
aconseguir-ne la màxima integració i el 
màxim desenvolupament.


En definitiva, l’ordenament jurídic estableix 
que l’atenció educativa dels infants amb 
discapacitat es regeix pel principi d’escola 
inclusiva, de manera que aquests infants 
tenen dret a ser escolaritzats en centres 
ordinaris i, per això, cal que disposin dels 
suports per atendre les seves necessitats 
educatives. 


Més enllà d'aquesta previsió, cal recordar 
que el suport als alumnes amb discapacitat 
s'ha d'adaptar i dotar de recursos, tant pel 
que fa al temps com al personal. Així mateix, 
ha de comptar amb la col·laboració dels 
pares i els infants amb els docents, i ha de 
ser una tasca de centre que demana la 
implicació de tota la comunitat educativa. 
Aquesta implicació s’ha de derivar de la 
sensibilització, la formació i la promoció per 
part de l’Administració educativa.


En aquest sentit, s’observa que en aquest 
terreny hi ha mancances importants, tant 
conceptuals com pràctiques, i aquestes 
mancances afecten un nombre important 
d’alumnes, als quals no es pot garantir el 
màxim desenvolupament de les seves 
potencialitats, independentment de quines 
siguin. 


A més, aquest dret s’ha vist erosionat en els 
darrers anys per l’impacte de les restriccions 
pressupostàries en matèria d’educació, 
especialment per la dotació de recursos, que 
ha afectat negativament el desplegament del 
principi d’inclusió escolar de l’alumnat amb 
discapacitat al sistema educatiu.


El Departament ha anat desplegant unitats 
de suport a l’educació especial (USEE), que 
han anat augmentant any rere any i se situen 
ja en 359 per al curs 2013/2014. Tanmateix, el 
seu desplegament progressiu ha estat 
acompanyat de reduccions en la dotació de 
personal docent i també de problemes 
derivats de la manca de cobertura de les 
reduccions de jornada i de les baixes 
temporals dels educadors d’educació especial, 
amb USEE que no disposen de tot el personal 
assignat durant tot l’ho rari de l’alumnat. 
Aquestes mesures d’austeritat també han 







provocat reduccions de les hores de personal 
vetllador assignat a nombrosos centres 
educatius públics, malgrat que, en molts 
casos, el nombre d’alumnat amb necessitats 
educatives especials hagi augmentat.


Aquest escenari provoca que alguns centres 
d’educació especial rebin alumnat amb 
necessitats educatives especials que podria 
estar escolaritzat en centres ordinaris si 
aquests disposessin del suport adequat, amb 
la qual cosa no es compleix el principi 
d’escolaritzar els infants en un centre 
d’educació especial únicament per als casos 
en què l’escolarització en un centre ordinari 
no sigui possible.


De fet, les dades aportades pel mateix 
Departament d’Ensenyament indiquen que 
l'any 2013, per primera vegada des de feia 
anys, el nombre d’alumnat amb necessitats 
educatives especials escolaritzat en centres 
ordinaris va decréixer i que el nombre 
d’alumnat escolaritzat en centres d’educació 
especial va augmentar. Aquestes dades, 
doncs, eren indicatives d’un cert retrocés en 
el desenvolupament del principi d’educació 
inclusiva a Catalunya.


Els problemes de dotació dels centres 
ordinaris poden condicionar notablement la 
tria escolar manifestada per les famílies dels 
alumnes amb discapacitat i també els 
dictàmens d’escolarització que elaboren els 
mateixos EAP. L’existència de centres 
d’educació especial al territori és un dels 
factors condicionants d’aquestes diferències 
territorials en les propostes d’escolarització 
dels EAP, però la manca de criteris clars i 
compartits per part dels EAP sobre quins 
alumnes s’han d’escolaritzar en centres 
ordinaris i quins en centres d’educació 
especial també hi influeix.


En aquest sentit, en els darrers cursos el 
Departament d’Ensenyament ha aprovat 
resolucions per establir el procediment que 
s'ha de seguir i els protocols que han 
d’utilitzar els EAP per a l’elaboració de 
dictàmens d’escolarització de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials (per 
exemple, Resolució de 28 de febrer de 2013, 
de la Direcció General d’Educació Infantil i 
Primària, per al curs 2013/2014). 


Tot i així, el principi d’educació inclusiva es 
regula encara avui per un reglament de l’any 


1997 (Decret 299/1997, de 25 de novembre, 
sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials) que no 
parteix dels progressos assolits en la darrera 
dècada en l’àmbit de l’educació inclusiva 
(amb la creació de les USEE, per exemple) i 
que no desplega alguns dels avenços 
introduïts per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació, com ara la prestació de serveis i 
programes per part dels centres d’educació 
especial de suport a l’escolarització dels 
alumnes amb discapacitats als centres 
ordinaris (articles 81.4 i 205.10).


Altres àmbits en què s’observen mancances: 


 Hi ha enormes dificultats perquè un infant 
de zero a tres anys que pateix una 
multidiscapacitat amb una afectació severa 
pugui ser atès en una escola bressol 
ordinària. Si bé hi ha exemples d’inclusió 
d’aquests infants en escoles bressol, són 
escassos respecte dels casos en què no 
poden accedir-hi per manca de personal 
adequat. De fet, els recursos existents 
especialitzats per a infants amb 
multidiscapacitat són privats. Si bé hi ha 
algunes pràctiques d’escolarització 
compartida entre escoles bressol municipals 
i l’escola bressol especialitzada (actualment, 
quatre a Barcelona ciutat) i aquesta pràctica 
està pensada per fer-se extensiva a altres 
municipis, no hi ha cap previsió concreta 
sobre aquesta qüestió. 


Els dèficits d’escolarització inclusiva també 
es fan presents en les activitats 
complementàries i extraescolars i en el 
servei de menjador escolar. Hi ha nombroses 
queixes per la manca d’oportunitats, 
especialment de l’alumnat amb discapacitat, 
a l’hora d’accedir a aquestes activitats i 
serveis, i pels dèficits en la provisió de 
personal de suport per part de l’administració 
afectada que n'acompanyi la participació. 


Cal destacar les dificultats amb què es 
troba l’alumnat amb necessitats educatives 
especials que s’ha graduat en ESO i que, 
d’acord amb aquestes necessitats, presenta 
molts problemes per prosseguir la seva 
escolarització en ensenyaments secundaris 
postobligatoris, encara que sigui amb 
adaptacions curriculars. Per a molts d’ells, el 
recurs educatiu més adequat a les seves 
necessitats formatives i d’inserció laboral 
són els programes de qualificació 







RECOMANACIONS


Que s'adoptin mesures perquè qualsevol servei, institució o programa sigui 
accessible als infants i als adolescents amb discapacitat, en tots els àmbits de la 
vida quotidiana: educació, lleure, transport, joc, etc. Les mesures haurien 
d’incloure la formació i la sensibilització sobre els drets dels infants amb 
discapacitat, sobre el dret al màxim desenvolupament, el dret a la vida 
normalitzada i a la inclusió social, i també els mecanismes de suport que es 
requereixin en cada cas.


Que s'assegurin la inspecció i l’avaluació dels serveis que atenen infants i 
adolescents amb discapacitat i dels tractaments que reben, des de la perspectiva 
del seu dret al màxim desenvolupament i no en funció de les necessitats 
organitzatives.


Que es garanteixi l’atenció dels infants als CDIAP fins als sis anys sempre que 
sigui necessari per al seu desenvolupament i que es mantingui la freqüència 
d’aquesta atenció, tenint com a prioritat el dret de l’infant al desenvolupament i 
no la pressió i la demanda assistencials.


Que es creïn unitats funcionals d’atenció als infants amb discapacitat, formades 
per equips d’atenció primària de salut, serveis de pediatria hospitalària, CDIAP i 
CSMIJ, amb un model organitzatiu de porta d’entrada única en què es 
comparteixin professionals, un referent de cas, guies clíniques i formació.


En l'àmbit educatiu:


Que s'estableixin mesures normatives i polítiques que permetin aprofundir 
encara més en el desenvolupament de l’educació inclusiva, sigui amb la dotació 
dels suports suficients als centres ordinaris per fer possible l’escolarització dels 
alumnes amb necessitats educatives especials, sigui amb l’establiment de 
criteris d’escolarització que combatin les desigualtats territorials i socials en 
l’aplicació del principi d’educació inclusiva existents actualment.


Que es garanteixi l’assignació de personal de suport necessari per a l’aten ció 
adequada dels alumnes amb necessitats educatives especials en cada escola 
ordinària, amb una dotació condicionada a l’evolució de necessitats educatives 
especials present en cada centre per fer possible l’educació inclusiva i assegurar 
la formació dels docents per a l'atenció adequada dels alumnes amb discapacitats 
i amb necessitats educatives especials perquè l'alumnat rebi l'atenció que 
necessita.


professional inicial (PQPI), però la normativa 
vigent limita l’accés a aquesta oferta als 
alumnes sense graduació en ESO. 


Aquesta situació provoca que hi hagi 
instituts que suggereixin a aquest alumnat 
que no es graduï en ESO, a fi que pugui accedir 
sense problemes a aquesta oferta formativa. A 


criteri del Síndic, la normativa estatal, si bé no 
preveu de manera literal com a cas excepcional 
la possibilitat que l’alumnat graduat en ESO es 
pugui inscriure en un PQPI, no exclou que les 
administracions educatives, d’acord amb el 
seu manament de vetllar pel dret a l’educació, 
puguin regular amb caràcter excepcional 
altres supòsits d’accés.







FOCUS 1


L’assignació d’hores de vetlladors als centres ordinaris per a l’escolarització 
inclusiva 


La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix en els articles 2 i 81 “la 
inclusió escolar com a principi rector del sistema educatiu, i l’escola inclusiva 
com a base per a l’atenció de tots els alumnes, independentment de llurs 
condicions i capacitats”. En aquest context, doncs, els infants amb necessitats 
educatives especials tenen dret a gaudir de les mateixes oportunitats educatives 
que qualsevol altre infant escolaritzat.


Si bé és cert que, des d'una perspectiva històrica, es pot afirmar que actualment 
el Departament d’Ensenyament inverteix més en estratègies per avançar cap a 
l’objectiu de l’escolarització inclusiva del que ho feia fa una dècada, l’estudi de les 
queixes constata que l’evolució de la dotació de professionals de suport 
(vetlladors, etc.) de què disposen els centres no sempre està en consonància amb 
l’evolució de les necessitats d’atenció que requereixen els alumnes que 
escolaritzen, i que l’assignació de professionals de suport no sempre té en compte 
les prescripcions fetes des dels EAP o des d’altres serveis educatius i de salut. 
Especialment en l’actual context de restricció pressupostària, hi ha centres que, 
tot i que ha augmentat el nombre d’alumnat amb necessitats educatives especials, 
han experimentat un decrement de la dotació d’hores de vetllador respecte al 
curs anterior. En aquest sentit, les administracions afectades exposen que 
l’assignació d’hores de vetlladors a cada centre depèn de les sol·licituds rebudes 
cada curs i de la disponibilitat d’hores, que són finites i no necessàriament estan 
condicionades al nombre de sol·licituds existents.


Davant d’aquests dèficits de recursos, el Síndic considera que condicionar les 
hores assignades al volum d’una bossa d’hores limitada provoca (o pot provocar) 
que hi hagi necessitats educatives especials no prou cobertes, o desigualment 
cobertes en funció del centre d’escolarització de l’infant (depenent, per exemple, 
del nombre d’alumnat amb necessitats educatives especials en cada centre o 
d'altres). 


La valoració de les necessitats educatives especials ha de ser el criteri que 
determini l’assignació d’hores, i el volum de la bossa d’hores no hauria de ser 
finit, sinó que hauria d'estar condicionat al volum de necessitats educatives 


Que s’impulsi i es finalitzi la reconversió definitiva dels centres d’educació 
especial en centres de referència per a les esco les ordinàries com a mecanisme 
de suport per fer efectiva l’escolarització inclusiva dels alumnes amb discapacitats.


Que es prenguin mesures perquè els infants i els adolescents amb discapacitat 
tinguin accés als diversos serveis escolars (menjador, activitats complementàries, 
etc.) en condicions d’igualtat amb els altres infants i adoles cents.


Que es garanteixi l’accés dels infants amb discapacitat a les escoles bressol.







FOCUS 2


El cost del menjador escolar per als infants amb discapacitat escolaritzats en 
centres ordinaris


En el marc de les seves actuacions, el Síndic ha constatat diferències en les 
condicions d’accés al servei de menjador escolar dels alumnes amb discapacitat 
en funció de si estan escolaritzats en centres d’educació especial o de si opten 
per l’educació inclusiva i estan escolaritzats en centres ordinaris. Hi ha casos 
d’alumnat escolaritzat en centres ordinaris que han de satisfer determinats 
imports, generalment relacionats amb la cobertura parcial del cost del personal 
de suport contractat addicionalment pel servei per garantir la seva atenció 
durant l’horari de menjador, mentre que l’alumnat escolaritzat en centres 
d’educació especial acostuma a tenir el servei de menjador gratuït.


Els menjadors que acullen alumnat amb necessitats educatives especials poden 
tenir un sobrecost causat principalment per la necessitat de més personal de 
suport (monitors).


especials existent. Altrament, es podria estar vulnerant el dret a l’educació en 
igualtat d’oportunitats dels alumnes amb discapacitat, protegit per l’ordenament 
jurídic.


Les queixes també evidencien que, davant la insuficiència de recursos disponibles, 
hi ha alumnes que a proposta del Departament d’Ensenyament no es poden 
escolaritzar en centres ordinaris, tal com voldrien les seves famílies.


En el marc de la resposta rebuda en alguns dels expedients de queixa, el 
Departament d’Ensenyament assenyala que la inclusió escolar, si bé és un 
principi que inspira la Llei 12/2009, d’educació, és una realitat desitjable que en 
alguns moments pot desbordar la capacitat de generació de recursos per fer-la 
possible, especialment en moments de crisi econòmica. Sobre aquest assumpte, 
el Síndic considera que la inclusió escolar és un dret de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials protegit per l’ordenament jurídic i que les administracions 
afectades han de garantir en condicions adequades. L’actual període de contenció 
de la despesa, doncs, no ha d’afectar el compliment d’un dret bàsic, com és el dret 
a la inclusió escolar en igualtat d’oportunitats per part de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials.


RECOMANACIONS:


Que es garanteixi que les hores de vetllador cobreixen les necessitats dels 
alumnes amb discapacitat.


Que es revisin els procediments d’assignació d’hores de vetllador, a fi de 
garantir que les necessitats d’aquest suport educatiu valorades per l'EAP siguin 
el criteri fonamental a l’hora de decidir sobre les assignacions d’hores a cada 
centre, i no pas les limitacions derivades d'una bossa d'hores finita i no 
condicionada a les necessitats existents.







En general, l'ajut de menjador escolar que atorga el Departament d’Ensenyament 
per a alumnat amb necessitats educatives especials (9,90 € per infant i dia) és 
superior a l’ajut ordinari (6,20 €), ja que cobreix el cost de l’accés al servei de 
menjador escolar d’aquest alumnat, tant en centres ordinaris com d’educació 
especial. Amb tot, aquest sobrecost fluctua en funció del nombre total de 
comensals, del nombre d'alumnes que tenen necessitats educatives especials i 
de les característiques particulars de cadascun d'aquests alumnes. El sobrecost 
pot ser elevat en menjadors amb pocs comensals i pot arribar a ser nul en 
menjadors amb molts comensals i un baix percentatge d'alumnes amb necessitats 
educatives especials. Això provoca que, en determinats casos, hi hagi alumnat 
amb discapacitat que no cobreix totalment aquest sobrecost amb l’ajut de 
menjador escolar que percep, de manera que les famílies d’aquest alumnat han 
de finançar el cost d’aquest personal de suport.


Com a criteri general, des de la perspectiva de la defensa del dret d'aquest 
alumnat a l’educació en igualtat d’oportunitats, i de l’aplicació del principi 
d’igualtat i de no-discriminació per raó de la condició de salut de l’infant, el 
Síndic considera que les famílies d’alumnat amb discapacitat no s'han de fer 
càrrec del cost del suport de personal necessari per accedir i fer un ús normalitzat 
d’un servei escolar com ara el menjador. És el servei que ha de proporcionar les 
condicions adequades i els recursos necessaris per fer possible la participació de 
qualsevol alumne de manera normalitzada, i no pas la família. 


Precisament, l’assumpció d’aquest sobrecost associat a la discapacitat per part 
de l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres 
ordinaris pot entrar en contradicció amb l’establiment d’un preu màxim del 
servei de menjador per part del Departament d’Ensenyament.


La Resolució per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei 
escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament 
d'Ensenyament estableix el preu màxim en la quantitat de 6,20 euros/alumne/
dia, IVA inclòs, i també preveu que aquest preu màxim comprèn, a més de l’àpat, 
l’atenció directa dels alumnes durant el temps de la prestació del servei de 
menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les 
classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada màxima de 
dues hores i mitja en total.


És veritat que aquesta resolució preveu que “quan es tracti de centres d’educació 
especial [...], o quan les circumstàncies especials de l’alumnat o del centre així 
ho aconsellin, el preu màxim d’aquesta prestació es pot augmentar, 
excepcionalment, mitjançant l’autorització prèvia dels serveis territorials 
corresponents”, però el cost d’aquestes circumstàncies especials de l’alumnat no 
justifica l’autorització d’un preu màxim diferenciat entre l’alumnat d’un mateix 
servei de menjador escolar per raó de la seva situació de salut. En tot cas, el preu 
màxim d’aquesta prestació s’augmenta per a tot el centre, no pas per a 
determinats alumnes (amb l’excepció dels usuaris esporàdics, que sí que han de 
pagar un preu més elevat, tal com estableix explícitament aquesta resolució).


En definitiva, hi ha una desigualtat de tracte pel que fa al cost d’accés entre els 
alumnes amb necessitats educatives especials i la resta d’alumnat que fa ús del







servei de menjador escolar. El cost d’accés al servei de menjador escolar d’un 
mateix centre hauria de ser igual per a tots els alumnes, al marge de les seves 
condicions de salut.


RECOMANACIONS:


Cal evitar que l’alumnat amb discapacitat hagi de sufragar el cost de la provisió 
del personal de suport, que s'hauria repercutir en les despeses generals de 
funcionament del servei de menjador escolar.


En la resolució que regula el preu màxim cal preveure la impossibilitat d’establir 
preus diferenciats en funció de la situació de salut i de les necessitats de suport 
de l’alumnat.


Cal estudiar l’adopció d’altres mesures com ara la modificació de les instruccions 
als consells comarcals del Departament d'Ensenyament relacionades amb la 
concessió de beques de menjador, la reconversió dels ajuts individuals per a 
alumnat amb discapacitat destinats a sufragar el cost del personal de suport a 
subvencions per als titulars del servei per garantir la provisió d'aquest personal 
o la incorporació d'ajuts extraordinaris (o subvencions) per a la cobertura del 
cost del personal auxiliar requerit, entre d’altres.


FOCUS 3


Els dèficits del sistema d'atenció a l'infant en situació de dependència


El desplegament del sistema de protecció social previst per la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, ha estat molt dificultós des del principi, malgrat l'avenç 
que en si representa.


Les mesures de restricció pressupostària han impactat en l'aplicació de la Llei i, 
en especial, en l'efectivitat de la prestació econòmica per cures a l'entorn 
familiar, prevista com una prestació de caràcter excepcional, però a la pràctica 
aplicada com a mesura molt generalitzada, atesa la insuficiència de serveis per 
atendre les persones dependents, especialment en el cas dels infants dependents.
Davant d'aquesta situació, el Síndic ha recomanat que en casos amb un mateix 
dret reconegut a percebre la prestació vinculada a la situació de dependència, en 
què l'Administració es veu obligada a prioritzar uns pagaments davant d'uns 
altres, la prelació es faci d'acord amb criteris objectius que considerin la capacitat 
econòmica de la persona interessada amb relació al nivell de necessitat o 
urgència per atendre les despeses que requereix el desenvolupament de les 
activitats de la vida diària de la persona dependent i l'interès superior de l'infant, 
ja que el retard en el pagament en el cas de l'infant afecta directament les seves 
condicions de criança.







En aquest sentit, cal fer referència a l’article 23 de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant que diu: “L’infant ha de gaudir d’una vida plena 
en condicions que li assegurin dignitat [...] i b) L'infant amb discapacitat té dret a 
rebre atencions especials i ajuda per a la seva cura [...]” .


També l’article 7 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les 
persones amb discapacitats fa una especial referència als drets dels infants i 
estableix que: “cal prendre totes les mesures necessàries per assegurar que tots 
els nens i les nenes amb discapacitat gaudeixin plenament de tots els drets 
humans, que el seu interès sigui prioritari en totes les accions que els 
concerneixen[...]”.


D'acord amb la normativa vigent, aquests criteris haurien d’estar determinats en 
un instrument jurídic general de coneixement públic i accessible a totes les 
persones interessades. 


Certament, l'Administració ha optat per prioritzar uns pagaments davant d'uns 
altres i ho ha fet en benefici dels nous reconeixements de dependència per 
davant dels endarreriments pendents, i també atenent de manera preferencial 
els casos d'especial vulnerabilitat derivats pels serveis socials municipals. La 
valoració de la vulnerabilitat i la fixació de la prioritat en el pagament de les 
prestacions reconegudes a la persona dependent s'ha deixat en mans dels 
serveis socials d'atenció primària, amb qui el Departament de Benestar Social i 
Família està en contacte permanent per atendre els casos més urgents. 
Tanmateix, l'Administració té el deure legal de complir i fer complir la normativa 
vigent i el compliment dels actes emesos per la mateixa administració (i molt 
especialment d'aquells declaratius de drets) és essencial per garantir els drets 
dels ciutadans i la seva seguretat jurídica, a més d'obligatori, d’acord amb el 
principi de congruència amb els propis actes.


Amb relació a la valoració de la dependència dels infants i adolescents, el barem 
de valoració de la situació de dependència estableix que la valoració de la situació 
de dependència als menors de divuit anys és revisable d’ofici a l’inici de cada 
període diferenciat a la taula d’aplicació cronològica o a la meitat d’aquest 
període quan no hagi transcorregut un any des de l’anterior valoració. Aquests 
trams de valoració per edat estan dissenyats per fer la valoració de dependència 
de la persona menor de divuit anys amb relació al nivell de desenvolupament 
propi de l'edat del sol·licitant en el moment de la valoració. Els trams d'edat 
assenyalats són dels tres als sis anys, dels set als deu anys, dels onze als disset 
anys. Per als menors de tres anys la valoració es fa a través d'una escala de 
valoració específica de dependència.


Atesa aquesta circumstància especial, el Síndic ha observat que l'eliminació del 
nivell 2 de dependència i la rebaixa, en conseqüència, de les prestacions i serveis 
a què tenien accés els menors dependents que tenien reconegut aquest nivell 
abans de l'aplicació del Reial decret 20/2012, de 13 de juliol, ha afectat 
pràcticament tots aquests infants, que es veuen sotmesos a revisions de la 
valoració de dependència periòdiques a què no es veuen sotmesos necessàriament 
els adults.







RECOMANACIONS:


En tots els casos de retard en el pagament de prestacions reconegudes (amb 
relació a les mensualitats, en casos de fraccions d’endarreriments ajornats a cinc 
o a vuit anys, etc.), l’Administració ha d'adoptar mesures per donar compliment 
als terminis fixats per la normativa vigent i pels seus actes administratius. 


 En casos que tenen el mateix dret reconegut, i si l'Administració ha d'establir 
un ordre de prelació per atendre els pagaments, s'han d'establir criteris objectius 
clars i públics per a la priorització que garanteixin la transparència i la seguretat 
jurídica. Entre aquests criteris de priorització, i atesa la finalitat de la prestació 
econòmica per cures a l'entorn familiar, cal considerar l’interès superior de 
l'infant, un mandat legal derivat de la Llei 14/2010, de 27 de maig.







5. DRET AL NIVELL DE SALUT MÉS 
ALT POSSIBLE: MANCANCES EN LA 
GARANTIA DEL DRET A LA SALUT 
MENTAL 


L’article 24 de la Convenció de drets de 
l’infant estableix que els estats membres 
reconeixen el dret de l’infant a gaudir del 
nivell de salut més alt possible i d’equipaments 
de tractament de les malalties i de 
restabliment de la salut. Els estats integrants 
s’han d’esforçar a assegurar que cap infant 
no sigui privat del seu dret a accedir a aquests 
serveis.


A Catalunya, l’article 45 de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, sobre l’atenció a la salut 
mental, estableix, d’una banda, que, d’acord 
amb el Pla director de salut mental i 
addiccions, s’han de desenvolupar programes 
adreçats a la prevenció, la detecció, el 
diagnòstic precoç, el tractament i l’atenció 
integral de les necessitats en salut mental 
infantil i juvenil des de la xarxa sanitària 
pública de Catalunya; i, d’altra banda, que 
s’ha de garantir l’atenció en salut mental 
dels infants i els adolescents amb 
discapacitat, mitjançant programes integrals 
d’atenció en el territori que tinguin en 
compte els serveis i els equipaments dels 
departaments de la Generalitat implicats en 
la seva atenció.


L'any 2006 la Generalitat de Catalunya va 
aprovar el Pla director de salut mental, amb 
previsió d'un enfocament diferenciat per a 
joves i adolescents, i des del juliol de 2014 el 
Departament de Presidència coordina el Pla 
integral d'atenció a les persones amb trastorn 
mental i addicions per potenciar la necessària 
transversalitat de les actuacions proposades. 
Una de les onze línies estratègiques del Pla és 
la promoció de la integració de les 
intervencions dels serveis de salut, socials i 
educatius de la petita infància, de la població 
en edat escolar i de l’adolescència amb 
especial risc o vulnerabilitat.


Malgrat que la xarxa de salut mental infantil 
i juvenil és d'accés universal per als menors 


d'edat a Catalunya, es constata que la 
incidència de problemes de salut mental en 
situacions de pobresa infantil és més alta i 
que, en realitat, l'accés als serveis de salut 
mental adequats és desigual per raons 
socioeconòmiques de les famílies d'on 
provenen els menors que pateixen aquest 
tipus de problemes. Alhora, el fet de patir 
problemes de salut mental implica més 
dificultats i una reducció de les possibilitats 
d’aquestes persones de superar les situacions 
de pobresa, que ja per si mateixes són difícils 
de deixar enrere. 


Així, d'ençà de la greu recessió econòmica 
que afecta la Unió Europea i, per tant, també 
Catalunya, s'han publicat diversos estudis 
que relacionen els factors socioeconòmics 
amb l'increment de trastorns mentals, 
consum d'alcohol i risc de suïcidi, i també la 
mortalitat relacionada en la població general.


A més, en el cas dels infants, la resposta a 
estímuls negatius és més inespecífica que en 
la població adulta. Els possibles problemes de 
salut mental dels pares o cuidadors, 
incrementats per la crisi, i els canvis en la 
vida derivats de la pèrdua o la precarització 
de la feina o l'habitatge d'aquests adults sí 
que tenen efectes en les relacions familiars i 
en l'atenció dels fills, la qual cosa impacta 
sobre la salut psicològica dels infants, que en 
pateixen indirectament els efectes.


El principal instrument de què es disposa a 
Catalunya per conèixer l'estat de salut de la 
població és l'Enquesta de salut de Catalunya 
(ESCA). D'acord amb les dades extretes de 
l'ESCA per al període comprès entre el juny 
de 2010 i el juny de 2013 entre la població de 
quatre a catorze anys, es descriu una pitjor 
salut mental en infants de famílies amb 
menys nivell d'estudis materns i classe social 
menys afavorida. La probabilitat de patir un 
trastorn mental és més alta com més baixa 
és la classe social, i arriba a ser el doble en la 
classe social baixa en relació amb la classe 
social alta: un 5,4% dels infants de quatre a 
catorze anys en famílies d'inferior classe 
social tenen probabilitat de patir un trastorn 
mental, mentre que aquesta probabilitat és 
només d'un 2,5% en el cas dels infants de 
classe social alta.







Gràfic 2. Probabilitat de patir un trastorn mental en la població de quatre a catorze anys 
segons la classe social. Catalunya juny 2010-juny 2013


Font: ESCA.


Així doncs, i en coherència amb les 
observacions anteriors, es detecta una forta 
incidència i un augment dels problemes de 
salut mental infantil i juvenil entre la 
població més vulnerable. Segons les dades 
de Càritas sobre les famílies que hi 
acudeixen per requerir un reallotjament 
immediat o un servei de servei de mediació 
de l'habitatge per negociar els deutes 
pendents, un 43,2% dels nens i un 25% de 
les nenes usuàries dels serveis de mediació 
de l'habitatge i un 61% dels nens i un 37% 
de les nenes usuàries dels equips d'atenció 
directa de reallotjament presentaven 
problemàtiques de salut mental, davant el 
4% de la població general de la mateixa 
franja d'edat.


Aquesta situació es veu incrementada per 
les dificultats d'accés a la xarxa de salut 
mental per part de la població infantil i 
juvenil pertanyents a col·lectius de 
població més vulnerable, que fa que molts 
d'aquests infants no tinguin cobertes les 
seves necessitats d'atenció especialitzada 
amb la intensitat que requereixen.


El Síndic ja ha posat de manifest en 
informes anteriors que hi ha una saturació 
de la xarxa de salut mental infantil i 


juvenil i una manca d'adequació dels 
recursos a les necessitats dels infants i 
adolescents. 


En aquest sentit, cal tenir present que la 
xarxa de salut mental catalana actual 
estableix l’existència de centres de salut 
mental infantils i juvenils (CSMIJ) que 
presten serveis d’atenció especialitzada i 
de suport a l’atenció primària de salut de 
manera ambulatòria. No obstant això, la 
saturació actual de la xarxa de salut mental 
infantil i juvenil comporta problemes en la 
provisió del servei i la impossibilitat que 
aquesta pugui donar una resposta 
adequada a la demanda de servei que té.


Aquesta saturació comporta, en primer 
lloc, que en determinats CSMIJ hi hagi 
llistes d’espera per a l’exploració i el 
diagnòstic dels infants i els joves derivats. 
Amb tot, s’intenta prioritzar l’exploració de 
les situacions dels infants i adolescents més 
greus. Aquesta saturació comporta 
importants retards en l'estudi i el diagnòstic 
dels infants, la qual cosa afecta directament 
la seva salut.


En segon lloc, s’han detectat dèficits en la 
intensitat del tractament que s’ofereix des 







dels CSMIJ, amb relació a la freqüència de 
les sessions terapèutiques. En alguns 
casos, les necessitats d’atenció terapèutica 
prescrites no poden ser ateses pels 
professionals del servei per la situació de 
sobredemanda en què es troba. 


A més, la demanda d'atenció a aquests 
centres ha augmentat. L’any 2013 el 4,14% de 
la població catalana de zero a disset anys va 
ser atesa als centres de salut mental infantil 
i juvenil (CSMIJ). En el període 2003-2013 el 
nombre de pacients atesos en els CSMIJ ha 
augmentat un 79,8% i el de visites, un 78,6%.


Gràfic 3. Activitat dels CSMIJ (2003-2013)


Font: Memòria del Catsalut.


Aquestes dues tendències han tingut un 
impacte fort sobre els diversos serveis bàsics 
o especialitzats que atenen els infants i les 
seves famílies, i han sobresaturat els serveis i 
allargat les llistes d’espera. 


Aquesta saturació a la xarxa introdueix una 
desigualtat clara en el ple desenvolupament 
del dret a la salut de tots els infants i 
adolescents, ja que els grups de població amb 
menys recursos econòmics, que són els que, a 
la vegada, tenen més possibilitats de patir 
problemes de salut mental, tenen més 
dificultats per accedir a la xarxa privada de 
salut mental, que es presenta com l'alternativa 
a aquesta situació de manca d'abastiment.


D’altra banda, la xarxa pública de salut mental 
estableix l’existència dels hospitals de dia per 
a adolescents com a unitat assistencial 
d’hospitalització parcial que combina de 
manera intensiva i pluridimensional diferents 
recursos terapèutics, amb la finalitat d’atendre 
adolescents amb trastorns de salut mental 
que no poden ser atesos des dels serveis 
ambulatoris. L’atenció, integrada a la 
comunitat, permet a l’adolescent mantenir els 
seus vincles familiars i socials. 


Si bé aquest és un recurs específic per a 
adolescents amb necessitats concretes, els 
professionals de la xarxa manifesten que hi 
ha una manca de places específiques de 
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centre de dia o de rehabilitació per a 
adolescents, com a pont entre l’hospitalització 
en un hospital de dia i el sistema educatiu 
ordinari. 


Alguns professionals valoren que, un cop 
finalitzada l'estada als hospitals de dia 
d’adolescents, els joves amb trastorns 
mentals greus o trastorns de conducta que 
continuen necessitant una atenció en salut 
mental no disposen de cap recurs específic 
per a les seves característiques en la xarxa 
pública. En molts casos, la configuració actual 
del sistema implica que el jove s’haurà 
d’adaptar al recurs que hi hagi i no a la 


inversa, la qual cosa sovint fa engrossir la 
demanda dels centres de salut mental 
infantils i juvenils, que han de sostenir casos 
insostenibles i que desplacen altres pacients 
que requereixen aquest tipus d'atenció.


Les dades obtingudes del Departament de 
salut mostren que no hi ha hagut un 
increment dels llits hospitalaris per a la 
població infantil i juvenil que presenta algun 
trastorn mental i que requereix hospitalització 
ni tampoc s'ha incrementat el nombre de 
places als hospitals de dia infantojuvenil 
per a tots els diagnòstics (HDIJ) (vegeu la 
taula 11).


Taula 11. Llits hospitalaris per a la població infantil i juvenil amb algun trastorn mental


2009 2010 2011 2012 2013


Llits hospitalaris 127 127 119 119 119


Places HDIJ 440 440 440 440 440


Font: Departament de Salut.


En un altre sentit, d’acord amb el Decret 
213/1999, de creació de la xarxa pública de 
salut mental, aquesta xarxa també disposa 
de les unitats d’hospitalització de psiquiatria, 
les unitats de crisis per a adolescents (UCA) i 
les unitats de subaguts per a adolescents. 
Aquesta configuració de la xarxa comporta 
una manca de places de mitjana estada per a 
adolescents amb trastorns severs que 
requereixen un internament en una fase 
concreta del tractament, segons quina en 
sigui l’evolució, com ara els nois i les noies 
amb trastorn dual. 


A més d'aquestes dades, cal remarcar que la 
Cartera de serveis socials 2010-2011 preveu 
que els serveis residencials previstos per a 
persones amb discapacitat tenen com a 
població destinatària persones de divuit a 
seixanta-cinc anys i, per tant, no hi ha 
serveis especialitzats per a menors d'edat. 
L'Administració argumenta que aquest 
segment de població habitualment es troba 
sota la cura directa de la família amb els 
suports dels serveis de què es pot beneficiar. 
Excepcionalment es preveu acordar l'ingrés 
d'un infant o adolescent en un centre 


residencial per a persones amb discapacitat 
intel·lectual o física.


Aquesta situació contrasta amb la realitat 
d'unes famílies que es troben en situacions 
límit, atesa la necessitat que hi hagi recursos 
específics per a l'ingrés residencial de joves. 
Al Síndic arriben casos de famílies, sense 
mitjans econòmics i amb un fill adolescent 
amb discapacitat o trastorn greu de conducta, 
que han hagut de renunciar a la tutela perquè 
el fill pugui accedir a la xarxa pública quan 
les característiques de la seva malaltia fan 
que no pugui rebre una atenció adequada 
dins la pròpia família ni amb atenció 
ambulatòria. És paradoxal i contrari als drets 
dels infants que els pares hagin de prendre 
aquesta decisió a causa de situacions 
extremes, ja que el deteriorament de la 
convivència familiar és de tal magnitud que 
pot posar en perill la integritat física del 
mateix adolescent i dels membres del nucli 
familiar. D'altra banda, aquesta situació 
també va en detriment dels infants que són 
tutelats per la DGAIA per la desprotecció en 
què es troben, els quals també haurien de ser 







atesos en centres adequats a les seves 
necessitats.


En definitiva, es tracta de joves que no estan 
desemparats per la seva família, sinó que la 
manca de recursos adequats per atendre'ls 
obliga les seves famílies a fer una cosa contra 
la seva voluntat perquè l'Administració 
l'atengui amb recursos que no estan previstos 
per a aquests supòsits, ja que l’accés a 
recursos residencials només es preveu per 
als majors de divuit anys i, en el cas de 
menors, només per a infants sota tutela de 
l’Administració pública (DGAIA). Així doncs, 
atès que la família no rep el suport que 
necessita per tenir cura dels seus fills ha de 
renunciar (fictíciament) a aquest deure per 
"provocar" aquest suport.


D'altra banda, la problemàtica de salut mental 
presenta moltes especificitats en l'abordatge 
en funció del tipus de trastorn o malaltia que 
es pateix i cal que es garanteixi que el recurs 
és adequat i diferenciat en funció de la 
patologia que es presenta. Hi ha situacions i 
necessitats molt diverses: adolescents amb 
trastorns de conducta alimentària, amb 
diversos tipus de trastorns d'espectre autista 
o amb trastorns duals.


Al llarg dels últims anys, el Síndic ha rebut 
queixes regularment de famílies d’infants i 
adolescents que pateixen trastorns de 
l’espectre autista, en relació amb la manca de 
recursos adequats per atendre’ls. 
Professionals de l’àmbit de la salut que tracten 
infants també exposen mancances 
relacionades amb els recursos per atendre’ls: 
aquestes mancances van des de la manca de 
recursos alternatius al domicili per atendre 
els infants i adolescents amb situacions més 
agudes, sovint associades a trastorns de 
conducta, fins a infants que no es poden 
contenir amb tractament ambulatori ni 
tampoc no es poden sostenir al domicili 
familiar o a l’escola (ni tan sols en centres 
d’educació especial) per l’agitació que 
pateixen. Tal com s'ha assenyalat més amunt, 
aquest tipus de recurs no està previst per a 
infants i adolescents amb aquest perfil i a la 
pràctica sovint es demana a les famílies que 
renunciïn a l’exercici de la potestat perquè hi 
puguin accedir a través de la DGAIA.


També es denuncia la manca de llits 
hospitalaris de curta i mitjana estada per a 
aquests infants i la manca de serveis de 


suport domiciliari, servei que només existeix 
en l’àmbit privat i que requereix una formació 
molt especialitzada dels professionals que no 
es dóna als treballadors familiars ni en 
l’àmbit de la Llei de dependència. D'altra 
banda, també manquen places de serveis de 
respir adequades per a infants i adolescents 
amb trastorns aguts, quan, en canvi, són els 
que en presenten més necessitat, atès que 
alguns serveis no accepten aquest perfil 
d’infants i adolescents per la dificultat 
d'atendre'ls.


Val a dir que el setembre de 2012 es va aprovar 
el Pla integral d’atenció a les persones amb 
trastorn de l’espectre autista, que va ser 
revisat el passat any 2013 i que té l’objectiu, 
entre d'altres, d’avançar i de millorar en 
l’atenció de les persones que el pateixen i les 
seves famílies.


Així mateix, cal assenyalar que els 
professionals de l'àmbit de la salut que atenen 
infants i adolescents que pateixen trastorns 
de conducta alimentària també han exposat 
mancances relacionades amb els recursos 
posats a disposició per atendre aquesta 
patologia. Els professionals exposen que hi ha 
un augment significatiu d'ingressos a la unitat 
d'hospitalització i l'hospital de dia, i també 
una llarga llista d'espera per a les consultes 
externes i per poder establir un tractament de 
mitjana-llarga durada, que és el que caldria 
per atendre aquest tipus de patologies.


L'Hospital de Sant Joan de Déu, que es presenta 
com a hospital pediàtric de referència per 
atendre aquest tipus de trastorns, atén 
pacients provinents de tot el territori català on 
no hi ha un servei assimilat, amb les 
consegüents dificultats logístiques i 
econòmiques que això suposa per a les 
famílies i els infants i adolescents afectats.


Aquests professionals també posen de 
manifest que atenen pacients afectats dels 
trastorns esmentats, que el tractament de 
mitjana o llarga durada no es pot garantir a 
través dels serveis públics i que s'ha de 
vehicular a través de centres privats, que han 
de costejar les famílies dels pacients i poden 
no estar sotmesos a tants controls de qualitat 
en el servei per part del Departament. 


D'altra banda, l'alternativa no especialitzada 
d'atenció de mitjà i llarg termini de tractament 
psiquiàtric que ofereix el Servei Català de 







RECOMANACIONS


Cal ampliar l’oferta dels centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i altres 
recursos específics en salut mental (hospitals de dia, serveis residencials, 
programes específics de salut mental, etc.), especialment entre els adolescents, 
d’acord amb la prevalença més alta de trastorns de salut mental en aquest 
col·lectiu, i adaptar-la a la demanda creixent.


Cal estudiar les necessitats de places d’atenció en unitats hospitalàries i 
residencials per a adolescents amb problemes greus de salut mental i prendre 
mesures per adaptar l’oferta a les necessitats resultants. 


 Cal proveir places residencials públiques especialitzades en funció de les 
diverses necessitats de salut mental que es detectin als infants que ho 
requereixin.


 Cal reforçar i garantir els serveis de salut mental, tant ambulatoris com 
residencials, per a infants tutelats per l'Administració, prioritzant l'especial 
situació de vulnerabilitat derivada de vivències anteriors al sistema de protecció 
i l'especial responsabilitat de l'Administració. 


 Cal garantir l'atenció ambulatòria i les unitats hospitalàries especialitzades 
per atendre patologies que estan mancades dels recursos especialitzats 
necessaris, com ara els trastorns de l’espectre autista o els trastorns alimentaris. 


 Cal assegurar una major transversalitat en l’atenció de la infància, i també en 
les valoracions i les decisions que s’adopten respecte dels infants i dels ado-
lescents amb problemes de salut mental que estan en situació de risc a causa de 
determi nats entorns familiars.


Salut (les unitats de subaguts d'hospitals 
psiquiàtrics) no és adequada, ja que té 
establert com a criteri d'exclusió en l'ingrés 
els trastorns de conducta alimentària per la 
seva especificitat.


Segons les informacions aportades per 
l'Administració, s'han reduït els recursos 
destinats als centres de salut mental 
infantil i juvenil, que fan una funció de 
prevenció, detecció i seguiment de casos en 
fases inicials, i aquest fet ha repercutit en 
l'eliminació de les antenes o els dispositius 
que fan la funció de cobertura pel territori. 


Així mateix, s'ha reduït la freqüència de les 
visites assignades als pacients.


Finalment, de les reunions mantingudes 
amb els ser veis de salut mental infantils i 
juvenils se'n desprèn la preocupació dels 
professionals per la manca de 
desenvolupament del Pla director de salut 
mental, per l’increment de les necessitats, 
juntament amb la reducció dels recursos i 
la saturació que això comporta, i per la 
manca de priorit zació de la salut mental en 
el sistema sanitari, especialment de la salut 
mental infantil.







FOCUS 1


El protocol per a la prevenció del suïcidi 


El suïcidi és una de les primeres causes de mortalitat entre les persones joves i 
els trastorns mentals són un dels principals factors de risc de suïcidi als països 
occidentals. 


La mortalitat només és un percentatge de la problemàtica real, ja que per cada 
mort es calcula que hi ha una mitjana de 20 temptatives.


No hi ha cap registre ni estudi complet que informi sobre l'abast real de les 
temptatives de suïcidi a Catalunya entre la població adolescent ni que permeti 
associar les dades de mortalitat de suïcidi existents a l'anàlisi de la causa, dels 
factors de risc ni dels desencadenants i, per tant, tampoc al tractament rebut ni 
als possibles dèficits d'atenció.


A l'efecte de disminuir la mortalitat, augmentar la supervivència de la població 
atesa per conducta suïcida i prevenir la repetició de temptatives autolítiques en 
els pacients d’alt risc, el Departament de Salut va implantar el programa Codi 
risc de suïcidi CRS per al període 2014-2015.


Les accions previstes en el Codi risc suïcidi pretenen posar remei a la manca de 
dades existents sobre temptatives de suïcidi, possibles causes, diagnòstic i 
tractament rebut que permetin detectar les situacions de risc i activar els 
recursos sanitaris adequats, i facilitar un registre de les temptatives de suïcidi 
relacionades amb la presència d'un trastorn mental i diagnòstic previ.


Aquestes dades, encara no disponibles, també permetran detectar i analitzar els 
possibles dèficits d'atenció i de prevenció del sistema català de salut pel que fa a 
l'atenció a la salut mental d'infants i adolescents.


Així, tot i que la finalitat del Codi risc suïcidi per la seva mateixa naturalesa sigui 
l'evitació d'aquestes conductes de risc, cal entendre aquestes situacions i les 
dades que s'obtinguin d'aquest programa necessàriament només com un 
termòmetre de la situació actual de salut mental de la població adolescent que 
permeti abordar de manera general els dèficits existents per aconseguir no sols 
l'evitació d'aquestes conductes de risc, sinó el benestar i la garantia de l'accés al 
dret a la salut mental de la població infantil i juvenil a través de l'activació i 
l'augment dels recursos necessaris i adequats.


Per aquest motiu, cal que, a banda d'activar actuacions protocol·litzades per a la 
prevenció i evitació del suïcidi, es reforci l'atenció mèdica, psicoterapèutica i 
psicoeducativa amb les famílies afectades més enllà de les 72 hores després de 
l'episodi de risc.


D'altra banda, també com a actuació preventiva, s'ha de reforçar la coordinació 
amb el Departament d'Ensenyament perquè els centres educatius amb la 
formació especialitzada que correspongui puguin canalitzar la demanda dels 
infants i adolescents d'atenció en l'àmbit del centre educatiu.







En el reforç de recursos en l'àmbit ambulatori, tant pel que fa a intensitat i 
freqüència dels CSMIJ com a places hospitalàries i residencials especialitzades 
per atendre les necessitats a mitjà i llarg termini, recau part de l'abordatge de 
fons del qual l'atenció i la prevenció de les conductes de risc només són una 
manifestació extrema del problema. 







6. DRET A UN NIVELL DE VIDA 
ADEQUAT: POBRESA INFANTIL 


L’article 27 de la Convenció sobre drets de 
l'infant reconeix “el dret de tots els infants a un 
nivell de vida adequat al seu desenvolupament 
físic, mental, espiritual, moral i social. Els pares 
o altres persones responsables de l’infant tenen 
l’obligació primordial d’assegurar, dins de les 
seves possibilitats econòmiques, les condicions 
de vida necessàries per al desenvolupament de 
l’infant.


Els estats membres, d'acord amb les seves 
possibilitats, han de prendre les mesures 
apropiades per ajudar els pares i les altres 
persones responsables de l'infant a fer 
efectiu aquest dret i, en cas de necessitat, 
han de donar ajut material i programes de 
suport, principalment pel que fa a la nutrició, 
el vestit i l’habitatge”.


Aquest article fa referència al dret que els 
infants tinguin unes condicions de vida 
idònies i, tot i que apel·la a la responsabilitat 
dels progenitors a l’hora de proporcionar les 
condicions de vida adequades a l’infant en 
primer terme, els estats membres tenen el 
deure de formular polítiques públiques (ajut 
material, programes i mesures de suport, 
etc.) per donar suport als progenitors, a fi 
que puguin complir les seves funcions 
parentals i fer efectiu aquest dret. 


A Catalunya, l’article 41 de la Llei 14/2010, de 
drets i oportunitats en la infància i 
l'adolescència, reconeix el dret dels infants a 
un nivell bàsic de benestar i reprodueix 
l’esquema de la Convenció, en el sentit 
que correspon als pares la responsabilitat 
primordial en la criança, la formació i 
l’assegurament d’un nivell bàsic de 
benestar i a les administracions públiques 
(Estat) l’ajut als pares perquè puguin 
assegurar les condicions de vida 
necessàries per al desenvolupament 
integral d'infants i adolescents. 


Malgrat tot, hi ha nombrosos infants que 
es troben en una situació de vulnerabilitat 
social a l'hora de satisfer el dret a un 
nivell de vida adequat. Segons dades de 
l'Idescat per a l'any 2012, el 29,4% dels 
infants menors de setze anys es troba en 
una situació de pobresa relativa, amb una 
tendència creixent d'ençà de l'any 2008, 
coincidint amb l'inici de la crisi econòmica, 
tal com mostra el gràfic 4. Aquest gràfic 4 
també evidencia que la prevalença del 
risc de pobresa és més elevada entre la 
població infantil que entre el conjunt de 
la població, i també que l'impacte de la 
crisi econòmica també ha estat més fort 
entre els infants. Mentre que el risc de 
pobresa infantil s'ha incrementat quasi 
dotze punts percentuals, aquest risc en el 
conjunt de la població s'ha incrementat en 
menys de quatre punts.


Gràfic 4. Evolució del risc de pobresa en funció de l'edat a Catalunya (2004-2012)


 


Font: Font: elaboració a partir de dades de l'Idescat.







En aquest context d'increment de la pobresa 
infantil, cal destacar que Catalunya es 
caracteritza per uns nivells de despesa 
pública relativa de protecció social, educació 
i salut sensiblement inferiors als del conjunt 
de l'Estat espanyol i de la Unió Europea i, 
respecte a la mitjana europea, aquesta 
despesa presenta alhora nivells d’eficiència 
també baixos a l’hora de reduir la pobresa 
infantil. Tot i que les diferents 
administracions competents van fer un 
esforç sostingut creixent per incrementar 
les partides pressupostàries destinades a 
prestacions econòmiques, especialment fins 
a l'any 2010, i per apropar els nivells de 
despesa progressivament als nivells de la 
Unió Europea, la crisi econòmica i les 
mesures de contenció de la despesa i de 
reducció del dèficit públic han comportat 
reduccions dels pressupostos destinats a la 
infància en general (educació, lleure, etc.) i a 
prestacions econòmiques de suport a les 
famílies socialment menys afavorides en 
particular (renda mínima d'inserció, ajuts 
de menjador escolar i beques per a l'estudi, 
etc.). Aquestes prestacions, si no s'han 
reduït, han tendit a mantenir-se en un 
context d'increment de les necessitats 
socials i econòmiques de les famílies. 


A més, la naturalesa d’aquestes prestacions 
previstes per combatre les situacions de 
precarietat econòmica dels infants acostuma 
a ser de dret de concurrència, és a dir, 
supeditades a la disponibilitat pressupostària, 
amb la qual cosa famílies amb ingressos 
significativament baixos poden no tenir 
accés a l'ajut que es convoca, ja que les 
partides pressupostàries no van 
condicionades a l'evolució de les necessitats 
socials. El Síndic insisteix que les ajudes a 
les famílies que ho necessiten no han d'estar 
condicionades ni a les necessitats dels altres 
ni a la partida pressupostària prevista, sinó 
a les condicions objectives de vida de les 
famílies. El repte de la política social és 
garantir que les famílies disposin dels 
recursos necessaris per viure en condicions 
adequades i que puguin exercir correctament 
les responsabilitats parentals. Alhora, 
aquestes prestacions de lluita contra la 
pobresa infantil sovint s'adrecen al conjunt 
de la família, no pas als infants directament, 
que no hi tenen dret. En tot cas, el seu dret 
està condicionat al dret subjectiu dels seus 
progenitors.


En aquest sentit, cal fer referència a la 
Recomanació de la Comissió de la Unió 
Europea de 20 de febrer de 2013 Invertir en la 
infància: trencar el cicle dels desavantatges, 
en la qual es recomana donar suport als 
ingressos de les famílies mitjançant 
prestacions adequades, coherents i eficients 
(incentius fiscals, prestacions familiars i per 
fills a càrrec, subsidis d’habitatge, sistemes 
d’ingressos mínims, etc.) o complementar 
aquests sistemes de suport efectiu als 
ingressos amb prestacions en espècie 
(relacionades, en particular, amb 
l’alimentació, amb l’accés a serveis, etc.), 
però també reconèixer els infants com a 
titulars de drets independents i establir 
mecanismes de prestació regulars i 
eficaços que donin la màxima cobertura 
als infants i els beneficiïn al màxim.


En aquesta línia, cal recordar que a 
Catalunya resta pendent de desplegament 
normatiu el dret a un nivell de vida adequat 
dels infants, a fi que aquest, més enllà 
d'un principi general, es converteixi en 
dret subjectiu exigible davant les 
administracions i en seu judicial.


Un dels instruments de què ha disposat la 
Generalitat de Catalunya per assegurar 
nivells de renda bàsics a les famílies 
socialment més desafavorides que no 
disposen d'altres ingressos periòdics és el 
Programa interdepartamental de la renda 
mínima d’inserció (PIRMI). Les prestacions 
de la renda mínima d’inserció es configuren 
com un conjunt d’instruments encaminats 
a la inserció social i, sempre que sigui 
possible, a la inserció laboral mitjançant 
unes contraprestacions que les persones 
beneficiàries es comprometen a dur a terme 
a canvi de rebre les diferents actuacions i 
prestacions que estableix la Llei que el 
regula mirant d’evitar el circuit 
d’assistencialisme. 


No obstant això, amb la modificació dels 
requisits d’accés a la renda mínima 
d’inserció, previstos pel Decret 384/2011, de 
30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció, s’exclouen de l’accés a la 
prestació econòmica les persones que 
només presentin una problemàtica laboral 
derivada de la manca o pèrdua de feina, que 
no acreditin una dificultat social o d’inserció 
laboral afegides i que no requereixin cap 







tipus d’intervenció social i continuada, a 
més de no disposar dels mitjans econòmics 
necessaris per atendre les necessitats 
bàsiques de la vida. D'aquesta manera, en 
queden excloses moltes famílies que, fruit 
de la crisi econòmica, s'han vist de forma 
sobtada abocades a una situació de pobresa 
econòmica, tot i que per les seves 
característiques no es trobin en una situació 
de vulnerabilitat social greu. 


Alhora, les dificultats de renovació 
d’aquestes prestacions, pels obstacles 
derivats dels nous requisits establerts, 
deixen moltes famílies potencialment 
perceptores llargs períodes de temps sense 
aquests ingressos.


A més, l’existència de fills en situació de 
risc derivada de la manca d’ingressos 
econòmics familiars no és una condició 
suficient o un factor de discriminació 
positiva en l’accés a aquesta prestació.


De fet, la modificació dels requisits d’accés a 
la renda mínima d’inserció, que afecta de 
manera substancial la naturalesa de la 
prestació i que suposa un retrocés en la 
cobertura i la garantia dels drets socials, ha 
tingut implicacions clares sobre la qualitat de 
vida i les oportunitats de molts infants, fills 
de perceptors, que podien ser beneficiaris 
indirectes d’aquesta renda i que ho van 
deixar de ser, malgrat que els progenitors no 
disposaven d’una situació de suficiència 
econòmica i malgrat que patien situacions de 
pobresa. En aquest sentit, el gràfic 5 mostra 
que a partir de mitjan 2011 es produeix un 
descens molt significatiu dels beneficiaris 
menors de setze anys de la renda mínima 
d'inserció, de més de 10.000 infants (els ajuts 
complementaris a menors de setze anys van 
passar de 30.360 el mes de maig de 2011 a 
19.258 el mes de setembre de 2013, mentre 
que la despesa de la PIRMI es va reduir en 5,3 
milions d'euros en aquest període i la dels 
ajuts complementaris, en 0,5 milions d'euros).


Gràfic 5. Evolució del nombre de beneficiaris menors de setze anys (ajuts complementaris) 
de la renda mínima d'inserció a Catalunya (2005-2014)*


 


Font: elaboració a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació.


Nota: dades del mes de juny


Dit això, cal destacar que, a partir de 
l'octubre de 2013, es va revertir la tendència 
de decreixement de la inversió en la renda 
mínima d'inserció i es van recuperar part 
dels nivells de despesa i de destinataris que 
s'havien perdut amb la modificació 


normativa de l'any 2011. El juny de 2014 es 
va produir un increment de 4.000 beneficiaris 
menors de setze anys i un increment de la 
despesa del PIRMI de 2,3 milions d'euros 
(0,2 milions d'euros en el cas dels ajuts 
complementaris).







RECOMANACIONS


Cal garantir que les restriccions pressupostàries no afectin l’àmbit de la 
infància i que la inversió en polítiques adreçades a la infància asseguri una 
mínima renda disponible.


 Cal avaluar i millorar l’eficiència de la despesa en polítiques socials, amb 
l’objectiu de combatre amb més intensitat la pobresa infantil.


 Cal establir per norma els mínims considerats essencials per garantir el dret 
de l’infant a un nivell de vida adequat, determinar la renda de suficiència 
econòmica de què ha de disposar una família per garantir l’accés de qualsevol 
infant a aquests mínims establerts i crear una prestació específica condicionada 
a la renda per garantir que les famílies amb infants que no disposen dels 
ingressos necessaris per satisfer les necessitats essencials puguin disposar 
d’ingressos equivalents a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya  
corregit.


FOCUS 1


Els retards en el pagament de les prestacions per fill a càrrec 


La Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
a l'any 2011, va decretar la suspensió de la prestació universal per famílies amb 
fills a càrrec i va determinar que l'abonament de les prestacions econòmiques 
universals per infants a càrrec meritades i no percebudes el dia de l'entrada en 
vigor d'aquesta llei es podia ajornar fins a un termini de cinc anys a comptar de 
la data de resolució ferma del reconeixement exprés.


Des de l'any 2012, el Síndic rep un alt nombre de queixes de persones que 
expressen disconformitat davant la manca d'abonament de prestacions aprovades 
relatives als anys 2010 i 2011 i que tornen a demanar i a exigir la intervenció del 
Síndic en aquesta qüestió. En algun cas, fins i tot s'ha pogut observar que la 
situació familiar era d'extremada vulnerabilitat econòmica, però la família 
encara no havia percebut l'abonament de la prestació familiar per infant a càrrec 
corresponent.


El Síndic fa el seguiment del pagament de les prestacions per infant a càrrec 
resoltes favorablement. El Departament, fins al moment present, aplicant la 
previsió legal, al·lega que té el propòsit de fer efectives les prestacions aprovades 
al més aviat possible i d'acord amb els recursos existents.


Cal tenir present que els ajuts econòmics a les famílies amb infants a càrrec, tal 
com indica la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, tenen l’objectiu 
d’oferir a les famílies amb fills una protecció econòmica davant l’evident augment 
de les càrregues econòmiques de la família; que la llei reconeix el paper dels 
ajuts de suport a les famílies amb fills a càrrec com a mecanisme de lluita contra 
la pobresa infantil i juvenil, contra la marginalització de les famílies i l’exclusió 







social; que considera que faciliten l’exercici d’una maternitat i paternitat 
responsables, i reconeix que aquesta protecció econòmica pot esdevenir una eina 
per facilitar la conciliació de la vida laboral i la vida familiar. 


Per tant, en un període com el present, en què la taxa de pobresa infantil s'ha 
anat incrementant de manera molt important, aquesta prestació, si bé té un 
efecte limitat, és un instrument de lluita contra la pobresa i, d'acord amb l'article 
15 de la Llei 14/2010, els poders públics haurien donar prioritat pressupostària a 
aquestes prestacions, quan es tracta de situacions especialment vulnerables, 
sobretot tenint en compte que són prestacions reconegudes. Així, en situacions 
familiars precàries, el Síndic ha insistit que el retard en el pagament de la 
prestació afecta directament les condicions de criança dels infants, per la qual 
cosa esdevé una eina imprescindible de suport a les famílies.


Així mateix, cal recordar que l'article 27 de la Convenció sobre els drets de 
l’infant preveu el dret de l’infant a un nivell de vida adequat. I també, 
específicament sobre aquest dret, l’article 3 preveu que “els estats membres, 
d'acord amb les condicions nacionals i segons els seus mitjans, han de prendre 
les mesures apropiades per ajudar els pares i les altres persones responsables de 
l'infant a fer efectiu aquest dret [dret a un nivell de vida adequat ] i, en cas de 
necessitat, han de donar ajut material i programes de suport, principalment pel 
que fa a la nutrició, el vestit i l'habitatge”.


Si bé és cert que després de la suspensió de la prestació universal per la Llei 
6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 
2011, i amb l'objectiu de prevenir possibles situacions de vulnerabilitat, les 
famílies amb més dificultats econòmiques poden acollir-se a la convocatòria 
anual de l'ajut per naixement, adopció, tutela i acolliment sotmesos al nivell 
d'ingressos de la unitat familiar, també ho és que els llindars de renda són molt 
restrictius pel que fa a l'atorgament d'aquest ajut amb dret de concurrència, 
circumstància que provoca que famílies amb ingressos significativament baixos 
no hi tinguin accéss.


RECOMANACIONS:


Cal agilitar el pagament de les prestacions per infant a càrrec que queden 
pendents de ser abonades de les convocatòries dels anys 2010 i 2011, tenint en 
compte l’article 41 de la Llei 14/2010, que estableix el dret dels infants i adolescents 
a un nivell bàsic de benestar material i personal i l'article 15 quant a la prioritat 
pressupostària. 


 Cal adoptar criteris de priorització de pagament en tots els casos familiars que 
presentin una situació de vulnerabilitat econòmica, en interès superior dels 
infants, tenint en compte que les famílies ateses pels serveis socials o amb 
informe dels serveis socials, per raó de la seva situació socioeconòmica, haurien 
de poder rebre l'esmentada prestació sense dilació o amb caràcter prioritari.







FOCUS 2


L'accés dels infants a serveis o quotes en funció del compliment de determinades 
obligacions per part dels progenitors 


En els darrers anys, el Síndic ha rebut diferents queixes relacionades amb les 
conseqüències que determinats comportaments dels progenitors generen en 
l’accés dels seus fills a determinades oportunitats socials i educatives. Més 
concretament, aquestes queixes remeten a situacions com ara: 


• Impossibilitat de les famílies deutores de taxes, multes o impostos municipals 
d’accedir a ajuts o bonificacions previstos per fomentar la igualtat d’oportunitats 
en l’accés a serveis educatius o de lleure per als seus fills (llars d’infants 
municipals, casals municipals, etc.) o, directament, de fer ús d’aquests serveis. 


• Pèrdua de suports dels serveis socials en el cas de determinades famílies (i, per 
tant, també dels infants implicats) per l’incompliment per part dels progenitors 
del pla de treball pactat.


• Penalització, per part de docents i directius de les escoles, dels alumnes amb 
progenitors que no han pagat les quotes de material escolar en el seguiment de 
determinades activitats escolars ordinàries (realització i lliurament de treballs 
de classe, lliurament de certificats de notes, etc.). 


• Aplicació de sancions o expulsions d’infants de determinades activitats de 
lleure educatiu per conflictes dels progenitors amb responsables de les activitats 
o per mals comportaments d’aquests durant el seu desenvolupament. 


Aquestes actuacions, en contextos normatius i d'actuació diferents, tenen un fil 
conductor que consisteix a primar la funció administrativa de garantir el 
compliment de la norma per part dels progenitors per damunt de l'interès 
superior de l'infant. Sobre aquesta qüestió, cal tenir present:


En primer lloc, aquestes mesures, que persegueixen, en part, sancionar 
determinats comportaments dels progenitors, perjudiquen especialment els 
infants, que no són responsables dels possibles impagaments o altres 
comportaments sancionats.


En segon lloc, si bé l’ordenament jurídic admet la incorporació de requisits o de 
criteris d’exclusió en relació amb la prestació de determinats ajuts o serveis, 
aquestes condicions restrictives d’accés no han de remetre a drets dels infants 
clarament protegits per la Convenció sobre els drets de l’infant i per la legislació 
en matèria d’infància i educació, que han de ser proveïts en condicions d’igualtat 
(el dret de l’infant a l’educació o al lleure en igualtat d’oportunitats, per exemple). 


Precisament, la provisió de determinats ajuts i serveis públics es justifica per la 
necessitat de compensar desigualtats socials en l’accés a l’oferta, i determinats 
incompliments de les obligacions per part dels progenitors amb l’Administració 
(deutes, per exemple) poden estar provocats per aquesta mateixa situació de 
desavantatge social. Establir aquest tipus de requisits, doncs, pot impedir l’accés 







a ajuts i serveis de famílies que realment ho necessiten; o, en altres paraules, 
l’exclusió d’aquestes famílies de l’accés a determinats ajuts i serveis pot 
accentuar, en realitat, aquesta mateixa situació socialment desfavorida.


I, en tercer lloc, des del moment en què aquesta decisió pot perjudicar l’accés 
d’infants socialment desfavorits a determinades oportunitats (serveis educatius 
i de lleure, etc.) no en respecta l'interès superior. 


Condicionar l’accés a aquesta oferta al compliment de les obligacions tributàries, 
de determinats compromisos o de determinades normes de convivència per part 
dels progenitors vulnera, a criteri d’aquesta institució, aquest principi inspirador, 
especialment quan hi ha infants socialment desfavorits, perquè aquesta decisió 
no està basada primerament en la consideració de l’interès superior de l’infant, 
en el sentit que no promou l’exercici efectiu dels seus drets.


En el cas de les famílies deutores amb l’Administració, les administracions 
públiques afectades fonamenten jurídicament l’exclusió d'accedir a ajuts o a 
serveis per la previsió de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que estableix en l'article 13.2.e) que no poden percebre subvencions 
les persones que no es trobin al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries. Aquestes administracions, però, obvien que la mateixa Llei 38/2003, 
quan defineix la condició de beneficiari en l’article 11.1, estableix que té aquesta 
consideració la persona que hagi de fer l’activitat que en fonamenta l'atorgament. 
En el cas d’una subvenció adreçada a bonificar la participació d’un infant a un 
servei municipal, per exemple, la consideració de beneficiari hauria de recaure 
en l’infant, que és qui fa l’activitat, no pas en els seus progenitors.


RECOMANACIONS:


 No s'ha de condicionar l’accés dels infants a ajuts econòmics o a serveis al 
compliment per part dels seus progenitors de determinades obligacions 
(tributàries, etc.) o de compromisos adquirits ni preveure mesures per impedir 
que cap infant socialment desfavorit quedi fora d’aquest accés per aquest 
incompliment.


 No s'ha de sancionar o excloure infants de la realització de determinades 
activitats escolars o de lleure per l’incompliment de determinades normes de 
convivència o per l’impagament de determinades quotes (en el cas d’activitats 
lectives) per part dels progenitors no previstes en l’ordenament jurídic.











7. DRET DE L'INFANT QUE ELS SEUS 
PARES REBIN SUPORT I ASSISTÈN-
CIA EN LA SEVA CRIANÇA: MAN-
CANCES EN LES POLÍTIQUES 
D'ACOMPANYAMENT FAMILIAR 


La Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant reconeix en l’article 18 les 
responsabilitats dels progenitors en l’educació 
i el desenvolupament de l’infant i insta els 
estats membres a esmerçar els seus millors 
esforços per donar-los suport perquè puguin 
exercir adequadament les seves 
responsabilitats parentals, si convé a través 
de la creació d'institucions, equipaments i 
serveis per a l'atenció dels infants.


D’acord amb aquest mandat, els poders 
públics a Catalunya han anat configurant 
progressivament un mapa de polítiques de 
suport a la família caracteritzat, d’una banda, 
per una sèrie de prestacions, ajuts econòmics, 
desgravacions i beneficis fiscals, generalment 
per a les famílies amb càrregues o amb 
dificultats econòmiques, i, d’altra banda, per 
una amalgama de programes i serveis, 
promoguts per les administracions 
autonòmica i locals, orientats a atendre 
determinades necessitats i a donar suport als 
progenitors en l’exercici de les seves funcions 
parentals. 


Pel que fa a les prestacions econòmiques, cal 
fer menció especialment de les prestacions 
promogudes per la Llei 18/2003, de 4 de juliol, 
de suport a les famílies (prestació econòmica 
per infant a càrrec, prestació econòmica per 
part o adopció múltiple, ajuts per adopció i 
acolliment, etc.), i, així mateix, altres ajuts 
econòmics que atorguen les administracions 
autonòmica i local a les famílies socialment 
desfavorides (urgència social, PIRMI, 
habitatge, menjador escolar, llibres i material 
escolar, alimentació, dependència, etc.).


Quant als programes i els serveis, cal destacar 
principalment el paper que han jugat els 
ajuntaments, sovint amb el suport i el 
finançament dels departaments de Benestar 
Social i Família i Ensenyament, en la provisió 
de polítiques de suport a la família, tant en el 
desenvolupament de programes i serveis de 
caràcter preventiu (polítiques de suport a la 
petita infància, de formació i sensibilització 
de mares i pares, d’intervenció socioeducativa 


per a infants i adolescents, d’acompanyament 
a l’escolaritat, de conciliació de la vida laboral 
i familiar i de lleure educatiu, de suport a les 
famílies amb infants amb discapacitat, etc.) 
com d’atenció de determinades 
problemàtiques familiars i socials (polítiques 
d’atenció a les famílies socialment 
desfavorides, de suport en cas de conflictes 
intrafamiliars, de suport en l’àmbit de la 
salut, en matèria d’habitatge, etc.). 


El Departament de Benestar Social i Família 
també s’ocupa de proveir-ne alguns de propis 
orientats a la formació de mares i pares (com 
ara els programes “Créixer amb tu” i 
“Aprendre amb tu”), al foment del lleure 
familiar (com ara “Vacances en família”) o a 
l’atenció de necessitats específiques (com ara 
els punts de trobada), i de finançar programes 
i serveis d’atenció a la família amb infants 
proveïts per altres entitats i administracions 
(projectes d’atenció educativa complementària 
per a infants de zero a tres anys, espais 
familiars i maternoinfantils, centres oberts, 
educació en el lleure, etc.).


Des de la perspectiva de les polítiques de 
caràcter preventiu, convé fer menció, per 
exemple, de les polítiques de suport a la 
petita infància (escoles bressol, espais 
familiars, espais nadó, serveis 
maternoinfantils, Minuts Menuts, Xarxa 0-6, 
etc.), de les polítiques de formació i 
sensibilització de mares i pares (aules de 
mares i pares, tallers de formació familiar, 
programes de planificació familiar, serveis 
locals d’orientació familiar, etc.), de les 
polítiques d’intervenció socioeducativa per a 
infants i adolescents (centres oberts, casals 
infantils, casals de joves, programes de 
prevenció amb adolescents, etc.), de les 
polítiques d’acompanyament a l’escolaritat 
(absentisme escolar, tallers d’estudi assistit, 
programes de reforç escolar, comissions 
socials de centre, plans educatius d’entorn, 
suport a les AMPA, etc.), de les polítiques de 
conciliació de la vida laboral i familiar i de 
lleure educatiu (escoles bressol, casals 
infantils, ludoteques i espais de joc, casals de 
vacances, etc.) o de les polítiques de suport a 
les famílies amb infants amb discapacitat 
(espais de respir, serveis locals d’atenció a les 
persones amb discapacitat, finançament 
d’activitats de lleure per a infants amb 
discapacitat, etc.). Des de la perspectiva de 
les polítiques de tractament, cal fer menció 
especialment de les polítiques d’atenció a les 







Aquests baixos nivells d’inversió provoquen 
el següent: 


• Les polítiques de suport a la família 
acostumen a tenir problemes relacionats 
amb la cobertura. Pel que fa a les prestacions 
econòmiques, Catalunya presenta un sistema 
de prestacions caracteritzat globalment per 
baixos nivells de cobertura com a 
conseqüència dels dèficits d’universalitat de 
les prestacions i les restriccions dels llindars 
d’elegibilitat establerts (a més de la despesa 
baixa, que també provoca que la intensitat 
dels ajuts sigui baixa). Pel que fa als programes 
i serveis, són nombrosos els ajuntaments que 


han destacat l’existència de llistes d’espera 
per a serveis com ara escoles bressol, espais 
familiars, centres oberts, casals de vacances, 
etc.


• El desplegament de les polítiques de suport 
a la família a escala local es caracteritza per 
una elevada heterogeneïtat. L’anàlisi de les 
polítiques locals duta a terme pel Síndic en el 
marc d’una actuació d’ofici que ha comptat 
amb la participació de quasi la totalitat dels 
ajuntaments dels municipis catalans de més 
de 10.000 habitants evidencia les enormes 
desigualtats territorials existents, en funció 
de la priorització política i de la situació 


Gràfic 6. Despesa en protecció social total i en família i fills sobre el PIB per països 
europeus (2011)


 


 


 


Font: Eurostat i Idescat.


famílies socialment desfavorides (intervenció 
dels serveis socials bàsics, servei d’ajuda a 
domicili, etc.), de les polítiques de suport en 
cas de conflictes intrafamiliars (programes 
de teràpia familiar, punts de trobada, serveis 
de mediació familiar, programes de violència 
de gènere, etc.), de les polítiques d’atenció a la 
infància en risc (SEAIA, actuacions per a 
famílies amb compromís socioeducatiu, etc.), 
de les polítiques de suport en l’àmbit de la 
salut (serveis d’atenció psicològica, serveis de 
logopèdia municipals, programes d’atenció a 
les drogodependències, CSMIJ, CDIAP, etc.) o 
de les polítiques en matèria d’habitatge 
(programes d’assessorament en matèria 
d’habitatge, promoció d’habitatge protegit, 
etc.).


Malgrat aquesta amalgama de prestacions, 
programes i serveis, val a dir que Catalunya 
presenta importants dèficits d’inversió en 
polítiques de suport a la família. A Catalunya, 
els poders públics només destinen l’1,0% del 
PIB a polítiques de protecció social adreçades 
a infància i família, segons les darreres dades 
disponibles de 2011, despesa sensiblement 
inferior a la del conjunt de l’Estat espanyol, 
que és de l’1,4%, i notablement inferior a la 
del conjunt de la Unió Europea, que és del 
2,2%. Catalunya, que ja presenta nivells 
baixos de despesa global en protecció social, 
també fa un esforç financer baix en la 
protecció social adreçada a infància i família, 
i és un dels països amb una despesa sobre el 
PIB més baixa (vegeu el gràfic 6).
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pressupostària dels diferents ajuntaments. 
Mentre que hi ha municipis que han 
diversificat el seu mapa de polítiques locals, 
altres limiten la seva intervenció estrictament 
a àmbits com els de la petita infància o els de 
l’atenció de les famílies en situació de 
vulnerabilitat social. 


• Les polítiques de suport a la família estan 
poc diversificades, i els territoris no sempre 
disposen d'una dotació adequada de recursos 
per a l’atenció de determinades problemàtiques 
socials, ni tampoc per prevenir-les. Els 
ajuntaments reconeixen que hi ha una manca 
de recursos per intervenir de manera 
preventiva en situacions familiars amb 
progenitors que tenen dificultats en la cura i 
l'educació dels fills i que manifesten o 
comencen a manifestar una certa 
vulnerabilitat social (programes de criança 
positiva, programes de reforç escolar, etc.). La 
diversitat actual de situacions en què es 
troben les famílies obliga a diversificar les 
respostes de suport que ofereixen les 
administracions públiques i altres agents del 
territori.


• Les polítiques de suport a la família no 
s’articulen d'acord amb el cicle vital de l’infant 
i la seva família per garantir l’acompanyament 
en les diferents etapes o moments de canvi en 
què es poden trobar (amb diferents 
problemàtiques associades). Amb caràcter 
general, hi ha un esforç en el suport a la 
família durant la primera infància, perquè és 
un àmbit amb una forta intervenció municipal 
i amb tradició de polítiques integrals, i també 
perquè és una etapa transcendent que incideix 
en la resta del cicle vital, però es produeix una 
davallada de serveis a partir d’etapes més 
avançades o d'altres moments de canvi clau. 
De fet, pel que fa a l’extensivitat de les 
prestacions econòmiques, Catalunya també 
presenta una provisió de prestacions 
econòmiques de caràcter universal molt 
limitades i poc extensives al llarg de la 
trajectòria vital de l’infant.


Actualment, aquests dèficits en la provisió de 
polítiques de suport a la família es veuen 
agreujats per dos motius principals. 


En primer lloc, per l’increment de les 
necessitats socials de les famílies i també de 
la complexitat de la intervenció, 
fonamentalment per efecte de la crisi 
econòmica i l’augment de la vulnerabilitat 


social. Cal tenir present que l’impacte de la 
crisi econòmica en els infants i els seus 
progenitors no es limita a les seves condicions 
materials de vida, sinó que també remet a 
condicions afectives derivades de situacions 
d’inestabilitat i de patiment psicològic familiar 
creixents (situacions de tensió i inseguretat, 
estrès), que acaben repercutint en el benestar 
dels infants.


Els serveis socials destaquen a aquesta 
institució que l’impacte emocional de les 
situacions que viuen molts progenitors per 
efecte de la crisi fa que no estiguin en les 
condicions més òptimes per exercir amb 
normalitat les seves funcions parentals i per 
atendre tots els aspectes relacionats amb el 
desenvolupament dels fills (limitacions que 
s’afegeixen a dificultats addicionals 
relacionades amb les competències parentals).


De fet, l’anàlisi de polítiques locals duta a 
terme per aquesta institució evidencia 
l’existència de necessitats de suport familiar 
descobertes no només relacionades amb les 
garanties d’ingressos mínims de les famílies, 
sense les quals és molt difícil assumir 
plenament les funcions parentals, ja que 
afecten l’accés a l’habitatge, a l’educació, al 
lleure, etc., sinó també amb l’atenció 
psicològica dels infants. El sistema de benestar 
no ha tingut capacitat per desenvolupar prou 
recursos d’atenció psicològica per atendre les 
situacions encara no greus, d’estrès emocional 
dels infants, que no poden ser ateses pels 
serveis de salut mental (CSMIJ), que ja estan 
molt saturats i que actualment s’ocupen 
d’atendre els casos de patologia més severa. 


Hi ha municipis que no disposen de serveis 
específics d’acompanyament terapèutic i 
educatiu a les famílies, amb actuacions 
individuals i grupals d’acompanyament i de 
formació dels infants i dels progenitors que 
pateixen noves situacions o experiències 
cronificades de pobresa, o també situacions 
de violència intrafamiliar o de desestructuració 
familiar, amb dinàmiques relacionals 
disfuncionals o amb conflictes paternofilials, 
d'estrès relacionat amb el dol migratori, etc. 
Són famílies que sovint tenen infants amb 
trastorns lleus o sense una patologia concreta 
i progenitors amb dificultats per exercir les 
seves funcions parentals. Aquests infants 
sovint acaben essent atesos pels equips 
bàsics de serveis socials sense una intervenció 
prou especialitzada i intensiva.







Aquest suport no és només necessari per a la 
pròpia família, sinó també per a la família 
extensa, que ben sovint assumeix un paper 
actiu a l'hora acompanyar les famílies en la 
superació dels efectes de la crisi. Cal tenir 
present que, amb la prolongació de les 
situacions de precarietat econòmica, 
aquestes famílies extenses viuen en 
situacions de saturació i esgotament i 
presenten dificultats per continuar amb 
aquest paper d’acompanyament familiar.


I, en segon lloc, els dèficits en la provisió 
de polítiques de suport a la família es 
veuen agreujats perquè, malgrat l’increment 
de necessitats socials i de la seva 
complexitat, aquestes polítiques s’han vist 
afectades negativament per les restriccions 
pressupostàries aplicades pels diferents 
governs (central, autonòmic i locals), 


d’acord amb l’actual context de crisi 
econòmica i de contenció de la despesa 
pública. Ens trobem en un context 
d’increment de les necessitats 
socioeconòmiques de les famílies i també 
de decrement de la despesa. 


Després d’anys d’increment de la despesa 
pública en polítiques familiars en termes 
absoluts (en milions d’euros o en euros per 
capita) i també relatius (en percentatge del 
PIB o de la despesa en protecció social), l’any 
2010 s’inicia una tendència de decrement 
dels nivells d’inversió en aquest àmbit: les 
darreres dades disponibles posen de 
manifest que l’any 2011 les administracions 
públiques en conjunt van invertir entre un 
10 i un 15% menys de recursos en polítiques 
d’atenció a la família del que ho feien l’any 
2009 (vegeu la taula 12).


Taula 12. Evolució de la despesa en protecció social total i en família i fills sobre el PIB a 
Catalunya (2003-2011)


Tipus de protecció social 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Total 16,9 17,4 17,5 17,3 17,5 17,1 22,1 22,1 21,8


Famíia / Fills 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0


Família / Fill (en M €) 1.140,4 1.224,0 1.377,6 1.520,6 1.775,5 2.100,7 2.171,7 2.080,8 1.888,0


Família / Fills  
(en % sobre total)


4,5 4,38 4,55 4,66 5,09 5,41 5,02 4,77 4,3


Família / Fills  
(en € per capita)


174 182 201 217 245 285 292 278 252


Font: Idescat.


Algunes de les polítiques de suport a la 
família que s’han vist debilitades són:


• Les prestacions econòmiques regulades per 
la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies, com ara la prestació econòmica de 
caràcter universal per infant a càrrec o la 
prestació universal per part, adopció, tutela o 
acolliment múltiple, han quedat suspeses i 
s’han substituït per ajuts econòmics per 
naixements, adopcions, tuteles i acolliments 
sotmesos al nivell d'ingressos de la unitat 
familiar, amb una dotació molt inferior. 


• Altres prestacions econòmiques vinculades 
directament o indirecta amb l’àmbit de les 
polítiques de suport familiar han quedat 
eliminades o s’han deixat de convocar, com 
ara les subvencions als ajuntaments per a 


l’escolarització d’infants de zero a tres anys 
que es trobin en situacions socioeconòmiques 
desfavorides, els ajuts de llibres de text i 
material escolar, les subvencions per a 
activitats extraescolars, del Departament 
d’Ensenyament, les prestacions permanents 
per al pagament del lloguer, del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, i la renda bàsica 
d’emancipació del Govern Central, etc.


• La reducció del finançament del 
Departament d’Ensenyament per al 
manteniment de les places de determinats 
serveis ha fet incrementar els nivells de 
copagament per part de les famílies. En 
nombrosos municipis, s’han incrementat les 
quotes d’accés a serveis com ara escoles 
bressol, escoles de música, transport escolar, 
etc., i aquests increments no sempre 







s’acompanyen de mesures que garanteixin 
l’accessibilitat econòmica a l’oferta i la 
igualtat d’oportunitats.


• L’àmbit del lleure educatiu, que desenvolupa 
una important funció educativa i també de 
conciliació de la vida laboral i familiar, és un 
dels més afectats per les restriccions 
pressupostàries de les administracions 
públiques. Tot i que s’han mantingut o 
incrementat els recursos destinats a 
determinats programes adreçats als infants 
socialment més desfavorits (centres oberts, 
ajuts per a casals de vacances, etc.), el 
Departament d’Ensenyament, per exemple, 
ha suprimit les subvencions adreçades a les 
associacions de mares i pares dels centres i als 
ajuntaments per fomentar les activitats 
extraescolars i els serveis de lleure (projectes 
d’escoles obertes, etc.) i l’accés d’infants en 
situació socioeconòmica més precària o ha 
reduït la dotació dels plans educatius d’entorn, 
la qual cosa ha debilitat alguns programes 
d’acompanyament a l’escolaritat.


• S’han afeblit els serveis d’atenció als infants 
amb discapacitat i també els ajuts per a la 
dependència.


• Tal com s'ha assenyalat més amunt, la 
reformulació de la renda mínima d’inserció el 
juliol de 2011, amb una modificació dels 
criteris d’elegibilitat i un enduriment de les 
condicions per obtenir i mantenir el dret a 
aquesta prestació, arran de les restriccions 
pressupostàries, ha afectat la cobertura 
d’aquesta prestació entre els beneficiaris en 


general i també entre els progenitors amb 
infants. Això ha fet que menys famílies en 
situació de pobresa es beneficiïn d’aquesta 
mesura (tot i que al final de l’any 2013 es 
reverteix la tendència de decreixement del 
nombre de beneficiaris existent des de mitjan 
2011). 


L’augment de les situacions de vulnerabilitat 
social i de dificultats materials i afectives 
associades a la crisi econòmica, doncs, 
coincideix amb un augment del nombre de 
famílies que no se’n beneficien o que tenen 
dificultats per accedir-hi, i també amb un 
debilitament de determinats àmbits de les 
polítiques de suport a la família: s’han reduït 
les taxes d’escolarització a les escoles bressol, 
s’ha incrementat el nombre d’infants que 
presenten dificultats per accedir a recursos de 
lleure, etc.


Les mesures d’austeritat assenyalades 
anteriorment, aplicades sovint per 
administracions supralocals, han obligat els 
ajuntaments a atendre el creixement sostingut 
de la demanda d’ajuda social i a garantir amb 
fons propis el manteniment de determinats 
programes per al suport a les famílies que 
abans estaven finançats parcialment o total 
per altres administracions públiques. De fet, 
ben sovint, la reducció de recursos públics 
disponibles ha traslladat la pressió assistencial 
als serveis socials municipals, que han de fer 
front no només a les noves situacions 
derivades de la crisi econòmica, sinó també a 
les conseqüències d’una inversió pública en 
polítiques de suport a la família més baixa.


RECOMANACIONS


Cal prioritzar la despesa social en polítiques adreçades a la infància i a la 
família, amb nivells que s’equiparin a la mitjana europea, i recuperar 
progressivament polítiques de suport a la família afectades per les restriccions 
pressupostàries.


Cal garantir una dotació suficient de recursos humans i econòmics als serveis 
socials perquè puguin atendre adequadament les necessitats existents entre les 
famílies en situació de vulnerabilitat social i preservar la qualitat de la seva 
intervenció social. 


Cal augmentar la provisió i la dotació de prestacions, programes i serveis 
terapèutics orientats a garantir l’acompanyament psicològic d'infants i famílies 
que, a causa de la crisi o altres factors, hagin vist deteriorades les seves 
condicions de vida i les seves competències personals i relacions familiars i 
socials, i que presentin mancances afectives i d’atenció familiar.







FOCUS 1


L'efecte de la pressió assistencial en les polítiques locals de suport a la família 


L’anàlisi de les polítiques locals dels ajuntaments de més de 10.000 habitants feta 
per aquesta institució posa de manifest que molts ajuntaments han compensat 
la reducció del finançament destinat a serveis per a la infància per part d’altres 
administracions (escoles bressol, ajuts per a llibres i material escolar, etc.) amb 
un esforç més gran tant en el disseny i la implementació d’actuacions com en les 
aportacions econòmiques necessàries per poder desenvolupar aquestes 
actuacions. Molts municipis han mantingut polítiques de suport a la família 
gràcies a un increment amb fons propis del pressupost municipal de serveis 
socials.


Tot i això, en molts municipis aquesta pressió assistencial creixent sobre els 
serveis socials municipals (derivada de l’increment de necessitats i de les 
mesures d’austeritat) ha generat efectes negatius en la qualitat i la cobertura de 
la intervenció en l’àmbit de les polítiques de suport a la família en aspectes com 
ara:


Alteració, en nombrosos municipis, del model d’intervenció dels serveis socials, 
d’un model de suport i acompanyament a les famílies per a la millora de les 
funcions parentals cap a un model més assistencialista que vetlla per cobrir les 
necessitats més bàsiques. Molts ajuntaments han tendit a incrementar la dotació 
de recursos de l’atenció de les situacions d’emergència social, en detriment 
d’altres serveis de caràcter més preventiu, que en alguns municipis s’han deixat 
de prestar. El Síndic constata que hi ha ajuntaments que han tancat o reduït 
espais familiars, centres oberts, serveis de suport psicològic, programes de 
joventut, etc. per poder incrementar altres partides relacionades amb l’atenció de 
necessitats bàsiques (menjador escolar, adquisició de llibres de text, alimentació, 
etc.) o per garantir la continuïtat en el funcionament d’altres serveis de caràcter 
preventiu, com ara escoles bressol i escoles de música, que han vist reduït el 
finançament públic procedent d’altres administracions.


Cal garantir el finançament i la provisió de serveis i programes preventius de 
criança positiva i de suport a les famílies en les diferents etapes i moments claus 
del cicle vital i en determinades circumstàncies específiques (conflictes 
familiars, etc.), especialment quan els progenitors poden patir més dificultats en 
l’exercici de les seves funcions parentals.


Cal analitzar i compensar les desigualtats territorials existents en la provisió 
de programes i serveis de suport a la família i garantir el finançament suficient 
dels ens locals per desenvolupar aquestes polítiques en el seu territori.


En matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, cal incidir en 
la racionalització i l’harmonització dels horaris per garantir el temps necessari 
als progenitors per a la criança i l’educació dels infants i per destinar els recursos 
públics que actualment es dediquen a la conciliació cap a l’atenció d’altres 
necessitats de suport familiar més peremptòries.







Reestructuració d’alguns serveis que funcionen amb personal dels serveis 
socials per absorbir l’increment de la demanda, amb mesures de reducció de la 
intensitat de la intervenció (menys dies o menys temps disponible, per exemple), 
de la cobertura (menys places) o de l’estructura organitzativa (reducció del 
nombre de grups, del personal destinat, etc.), amb menys personalització de la 
intervenció. Alguns municipis exposen dificultats per preservar els projectes que 
fins ara s'havien anat consolidant.


Dotació insuficient de recursos al territori per atendre l’increment de les 
necessitats socials, malgrat que en alguns casos s’hagin mantingut els nivells de 
finançament, com passa, per exemple, amb els centres oberts, que en nombrosos 
municipis tenen llistes d’espera i demandes que no es poden cobrir. Alguns 
municipis han incrementat amb fons propis la dotació d’aquests serveis per 
incrementar-ne la cobertura, però d’altres no ho poden fer per les dificultats 
pressupostàries existents.


Saturació dels serveis socials i dificultats d’actuació. Els recursos de què disposen 
els serveis socials són percebuts sovint com a insuficients per part dels mateixos 
professionals. L’increment de la demanda de les famílies provoca una sobrecàrrega 
als professionals, que dificulta les possibilitats de desenvolupar els plans de treball 
i de donar resposta a les necessitats detectades. El volum de feina dels serveis 
socials fa difícil el treball amb les famílies que requereixen acompanyaments 
familiars i plans de treball més intensius. Les dificultats de substituir professionals 
dels serveis socials, a més, provoca la necessitat de redistribuir funcions entre 
altres professionals, la qual cosa genera llistes d’espera més llargues en les 
primeres acollides, menys intensitat en els seguiments psicosocials de les famílies 
i els infants, menys disponibilitat de temps per al treball preventiu amb la 
comunitat, etc. Les mesures d’austeritat aplicades en la contractació de personal 
han afectat els projectes i serveis que depenen dels serveis socials de nombrosos 
municipis, que no han pogut ampliar ni diversificar la tipologia de projectes de 
suport a famílies ni contractar personal especialitzat per atendre l’increment de 
demanda. Com que la dotació de personal s’ha mantingut estable en la majoria de 
municipis, hi ha dificultats per atendre totes les situacions en què es podria actuar 
de manera preventiva (atenció domiciliària, etc.).


Noves atribucions competencials dels serveis socials, que han incrementat el 
volum de feina. La Llei 14/2010 va comportar l’assumpció per part dels serveis 
socials bàsics de l’atenció de les situacions de risc social greu en infants i 
adolescents, com a competència pròpia dels ens locals. Això s’ha traduït en 
l’assumpció de més volum de seguiments familiars i més responsabilitat en 
matèria d’infància en risc, sense finançament addicional. El fet que els ajuntaments 
tinguin la competència de la prevenció de la infància en risc, sense pressupost 
addicional, no només dificulta desenvolupar adequadament aquesta tasca, sinó 
que també dificulta enormement el desplegament d’altres actuacions de caràcter 
preventiu orientades a atendre els infants i les seves famílies en situació de 
vulnerabilitat social.


Incertesa en les competències municipals en l’àmbit de les polítiques de suport 
a la família. La nova Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, de caràcter estatal, limita les possibilitats dels ajuntaments







d’assumir competències que no són pròpies. Les polítiques socials de suport a la 
família més qüestionades són programes i serveis no estrictament de competència 
municipal, com ara les escoles bressol, però que tenen una funció preventiva i de 
treball qualitatiu de situacions de vulnerabilitat i de risc molt importants. El 
desplegament de la Llei 27/2013, en funció de com es produeixi, pot modificar el 
mapa de polítiques de suport familiar.


RECOMANACIONS:


Cal garantir que el model d’intervenció dels serveis socials mantingui el 
caràcter de model de suport i acompanyament a les famílies per a la millora de 
les funcions parentals, amb el manteniment de la tasca de prevenció, juntament 
amb l'assistencial.


Cal garantir la suficiència de recursos en els serveis socials de primària perquè 
la sobrecàrrega dels professionals no dificulti les possibilitats de desenvolupar 
els plans de treball i de donar resposta a les necessitats detectades.







8. DRET A LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS EN EDUCACIÓ: 
MANCA D'EQUITAT DEL SISTEMA 
EDUCATIU 


La Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets dels infants estableix la responsabilitat 
de l’Administració pública de vetllar pel dret 
dels infants a l’educació, i de fer-ho en 
igualtat d'oportunitats. A la pràctica, però, 
el sistema educatiu no és capaç de corregir 
suficientment les desigualtats socials 
d'origen dels infants: en general, els infants 
socialment menys afavorits accedeixen 
més tard a l'oferta educativa, obtenen 


pitjors resultats al llarg de la seva 
escolaritat i abandonen abans el sistema 
educatiu del que ho fan els infants 
socialment més afavorits.


Precisament, la dificultat del sistema 
educatiu per compensar la desigualtat 
relacionada amb l’origen social s’evidencia 
en analitzar les diferències en 
l’abandonament educatiu prematur dels 
joves de disset anys. Mentre que el 75% 
dels fills de progenitors amb estudis 
universitaris està escolaritzat en aquesta 
edat, només ho està poc més del 40% dels 
fills de progenitors amb un nivell 
d’instrucció baix (més de 30 punts 
percentuals de diferència).


Gràfic 7. Taxa d’escolarització als disset anys per nivell d’instrucció dels progenitors a 
Catalunya (2011)


 


Font: Cens de població (2011).


Si bé aquesta desigualtat té múltiples 
factors explicatius relacionats amb aspectes 
tan diversos com ara les diferències entre 
grups socials en les condicions materials de 
vida o en la valoració de l'educació per part 
de les famílies, per esmentar-ne alguns, cal 
posar de manifest que la política educativa 
no aconsegueix garantir suficientment 
condicions d'escolarització iguals per a tots 
els infants, independentment del seu origen 
social.  L'activitat del Síndic evidencia que hi 
ha infants que no poden accedir a l'educació 
infantil de primer cicle, que no tenen els 
llibres de text a l'inici de curs, que no poden 
fer sortides escolars o participar en activitats 


complementàries, que no poden quedar-se 
al menjador escolar o que no poden continuar 
els estudis a l'educació postobligatòria, entre 
altres motius, per les dificultats de 
sufragar-ne el cost. Els dèficits estructurals 
en polítiques de beques o en programes 
d'acompanyament a l'escolaritat no 
contribueixen a combatre aquestes 
desigualtats socials. Això fa que l’experiència 
escolar d’un infant socialment desfavorit 
sigui molt diferent de la d’un socialment 
afavorit, no només per l’acompanyament 
que rep per part de la família a casa, sinó 
també per les condicions d’escolarització en 
el mateix sistema educatiu.







En la conjuntura actual, el cas de l’educació 
infantil de primer cicle és especialment 
paradigmàtic, no només per les desigualtats 
d'accés existents, sinó també per l'impacte 
de les mesures d'austeritat aplicades en els 
darrers anys. 


Al llarg de la darrera dècada, els poders 
públics han fet un esforç destacable en la 
provisió d’oferta d’educació infantil de 
primer cicle, especialment de titularitat 
pública. L’aprovació de la Llei 5/2004, de 9 
de juliol, de creació de llars d’infants de 


qualitat, i el Pla de creació de 30.000 places 
públiques per al període 2004-2008 que va 
impulsar el Departament d’Ensenyament 
en són un bon exemple. En el període 
comprès entre els cursos 2000/2001 i 
2011/2012, es van crear prop de 44.000 
noves places, a un ritme de 4.000 places 
anuals, quasi 40.000 en el sector públic, la 
qual cosa va permetre incrementar la taxa 
d’escolarització de zero a dos anys en 9 
punts percentuals i la taxa d’escolarització 
pública en 13 punts percentuals, més del 
doble (vegeu el gràfic 8).


Gràfic 8. Evolució de la taxa d’escolarització de zero a dos anys a Catalunya (2000/2001 
-2012/2013)


Font: elaboració a partir de dades del MEC i del padró d’habitants.


Després d’anys de creixement, però, el 
curs 2012/2013 és el primer en què la taxa 
d’escolarització a aquesta etapa ha 
decrescut, en poc més de 2 punts 
percentuals. La destrucció de places ha 
estat de quasi 8.000 places (del 8,4%), 3.700 
de titularitat pública. La davallada 
demogràfica d’aquest grup de població (del 
3,7% en un any i del 7,3% des de l’any 2010) i 
la reducció de les necessitats de conciliació 
de la vida laboral i familiar de les famílies 
per efecte de la crisi econòmica són alguns 
dels factors que han fet decréixer la 
demanda.


L’impacte de la crisi econòmica, però, també 
es va traduir en una reducció de la despesa 
pública en aquesta etapa a partir de l’any 


2010, especialment per la minoració de la 
subvenció que el Departament 
d’Ensenyament atorgava a les 
administracions locals en concepte de 
sosteniment de plaça pública d’educació 
infantil de primer cicle (de 1.800 euros per 
plaça/curs a menys de 1.000 euros) i també 
per la supressió de la convocatòria d’ajuts 
destinats als ajuntaments per a 
l’escolarització d’infants de zero a tres anys 
en situacions socioeconòmiques 
desfavorides, que tenien per objectiu 
minorar la quota a càrrec de les famílies. 
Aquesta reducció de la despesa pública ha 
estat acompanyada d’un increment 
generalitzat de quotes mensuals de les 
escoles bressol públiques de determinats 
municipis per part dels ajuntaments.







Aquesta desinversió pública es produeix 
en un context caracteritzat per la 
desigualtat estructural en l’accés a 
l’educació infantil de primer cicle: amb 
dades censals corresponents a l’any 2011 
(vegeu la taula 13), es constata que els 
infants de nacionalitat estrangera amb 
progenitors amb estudis primaris o inferiors 
o amb una situació professional menys 
afavorida (aturats, ocupats temporals, 


etc.) participen menys en recursos 
formatius que els infants de nacionalitat 
espanyola amb progenitors amb estudis 
superiors o amb una situació professional 
més afavorida. A tall d’exemple, els 
infants de zero a dos anys amb el pare 
amb estudis primaris o inferiors 
participen, en proporció, la meitat (32,0%) 
del que ho fan els infants amb el pare 
amb estudis universitaris (65,1%).


Taula 13. Participació en la formació dels infants de zero a dos anys per perfil 
socioeconòmic a Catalunya (2011)


%


Total 55,7


Nacionalitat %


Espanyola 59,2


Estrangera 40,4


Nivell d'estudis del pare %


Estudis primaris o inferiors 32,0


Estudis secundaris i superiors no universitaris 55,7


Estudis universitaris 65,1


Nivell d'estudis de la mare %


Estudis primaris o inferiors 29,4


Estudis secundaris i superiors no universitaris 53,0


Estudis universitaris 66,0


Situació professional del pare %


Ocupat 58,6


Aturat 41,7


Inactiu 60,0


Empresari 64,3


Autònom 58,8


Treballador indefinit 58,0


Treballador temporal 42,4


Situació professional de la mare %


Ocupada 65,3


Aturada 41,0


Inactiva 52,6


Empresària 62,0


Autònoma 66,1


Treballadora indefinida 62,2


Treballadora temporal 50,3


Font: cens de població (2011).







Aquestes desigualtats s’expliquen per 
múltiples causes. Algunes són de caràcter 
socioeconòmic i remeten principalment als 
costos d’accés de l’oferta i a les condicions 
d’ocupació dels progenitors. Els ingressos 
familiars, especialment de les famílies amb 
una situació social menys avantatjosa, no 
sempre són suficients per poder cobrir la 
despesa que suposa l’escolarització en 
aquesta etapa educativa. A més, les famílies 
més benestants tendeixen a tenir taxes 
d’ocupació superiors per part dels dos 
progenitors. Això incrementa les possibilitats 
econòmiques i també les necessitats de fer 
ús dels serveis d’atenció a la primera infància 
entre aquest segment de població.


Les dades també posen de manifest que hi 
ha altres causes de caràcter socioeducatiu, 
que fan referència principalment a la 
concepció de l’escolarització primerenca 
per part dels progenitors com a etapa 
necessària per a la seva formació, que són 
més determinants que les de tipus 
socioeconòmic. El nivell d’estudis dels 
progenitors, en part influenciat per la relació 
entre nivell d’estudis i activitat, tot i que no 
solament, és el factor que més explica les 
diferències entre les diverses categories 
socials considerades.


En tot cas, aquesta desigualtat d’accés és 
especialment preocupant perquè l’educació 
infantil pot contribuir a compensar l’impacte 
que exerceix el capital cultural i econòmic 
familiar sobre les posteriors trajectòries 
escolars dels infants. Diversos treballs posen 
de manifest que els infants de famílies de 
classes treballadores, de mitjana, obtenen 
pitjors resultats acadèmics i abandonen 
abans el sistema educatiu que els infants de 
famílies de classes mitjanes professionals, i 
que les desigualtats es redueixen entre els 
infants que han estat escolaritzats de manera 
primerenca. És a dir, l’accés dels infants a 
l’educació infantil de primer cicle 
minimitzaria l’efecte de determinades 
situacions socioeducatives i 
socioeconòmiques precàries. 


En realitat, però, l’educació infantil de primer 
cicle, lluny de minimitzar les desigualtats, 
contribueix a reproduir-les. És a dir, els 
infants que pertanyen a famílies amb un 
capital educatiu més elevat, que parteixen a 
priori d’una situació socioeducativament 
més favorable per a l’èxit de la seva trajectòria 
escolar, són els que més accedeixen a aquests 
recursos educatius, els que abans es 
socialitzen i entren en contacte amb la 
institució escolar.


RECOMANACIONS


Cal que s'estableixin sistemes d’ajuts, de bonificacions o de tarifació social per 
garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l'educació als infants de famílies 
socialment menys afavorides, i que cap alumne quedi exclòs de cap àmbit 
educatiu per raons econòmiques.


Cal que s'estableixin programes d'acompanyament a l'escolaritat, especialment 
per als infants socialment menys afavorits i amb més dificultats d'escolarització.







FOCUS 1


El cost de les activitats complementàries als centres concertats com a factor de 
desigualtat 


En el marc de les queixes rebudes, el Síndic ha evidenciat que l’hora complementària 
que fa la majoria de centres concertats (l’anomenada sisena hora) esdevé un factor 
de desigualtat educativa, com a conseqüència del cost que suposa per a l’alumnat 
la participació a aquestes activitats complementàries. L’existència de quotes 
provoca de vegades situacions d’exclusió educativa dels alumnes socialment 
menys afavorits que tenen menys oportunitats de sufragar-ne el cost. Aquesta 
exclusió és tant interna, en relació amb els seus companys de classe, quan es 
veuen obligats a marxar de l’aula durant aquesta activitat, com externa, en 
relació amb la tria escolar per part de les famílies, quan aquestes famílies no 
escullen determinats centres concertats per les dificultats d’assumir el cost de la 
quota de l’activitat complementària. 


De fet, l’existència de quotes per escolaritzar-se de manera normalitzada en 
aquests centres concertats és un escenari clarament propici per a la segregació 
escolar: l’existència de quotes tendeix a dissuadir la demanda de l’alumnat 
socialment desfavorit envers el sector concertat. A la pràctica, aquest alumnat té 
oportunitats més restringides de tria de centre i tendeix a escolaritzar-se 
majoritàriament en el sector públic (fins i tot, l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques assignat d’ofici a centres concertats per garantir 
l’escolarització equilibrada).


En l’actual context de crisi econòmica, a més, aquesta desigualtat es fa més 
evident amb els fluxos d’alumnat amb dificultats econòmiques que sol·liciten 
canvi de centre i passen del sector concertat cap al sector públic o també amb els 
alumnes que no romanen al centre durant l’activitat complementària per les 
dificultats de sufragar-ne el cost. És més, en el marc de l’activitat d’aquesta 
institució, a través de les visites al territori, el Síndic constata que el mateix 
Departament d’Ensenyament, de vegades, per mitjà de la Inspecció d’Educació, 
suggereix a les famílies que no poden sufragar les activitats complementàries 
que formalitzin un canvi de centre per als seus fills, encara que sigui a meitat de 
l'escolaritat.


A criteri del Síndic, aquest transvasament d’alumnat amb dificultats econòmiques 
del sector concertat al sector públic o l’exclusió de l’alumnat socialment desfavorit 
de determinades activitats escolars són situacions inadequades i contràries al 
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats i a l’interès superior de l’infant. 


Tot i que aquestes situacions es produeixen al nostre sistema educatiu, en el 
marc de les respostes rebudes el Departament d’Ensenyament acostuma a 
limitar-se a recordar el caràcter no obligatori i no lectiu de les activitats 
complementàries, la possibilitat que els centres cobrin quotes per participar-hi i 
la manca de disponibilitat pressupostària per finançar aquestes activitats.


Davant d’aquests fets, el Síndic constata la dissonància existent entre els 
principis generals recollits en l’ordenament jurídic vigent, que garanteix el dret 







a l’educació en igualtat d’oportunitats, també en el cas de l’accés a les activitats 
complementàries, i els resultats que es produeixen a la pràctica a causa de com 
es despleguen en realitat aquestes activitats als diferents centres concertats.


RECOMANACIONS:


Cal que s'eviti que les activitats complementàries siguin un àmbit que generi 
desigualtat educativa i cal que es vetlli pel compliment del que estableix la 
normativa. 


Cal que es regulin les activitats complementàries i també els ajuts per 
fomentar-hi l'accés, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d'educació (article 50.3). 


Cal que es desenvolupin actuacions específiques per evitar casos com ara els 
canvis de centre a meitat de l’escolaritat per raons econòmiques, per exemple, si 
convé amb l’establiment dels ajuts recollits en l’ordenament jurídic vigent.







9. DRET A LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS EN EDUCACIÓ: ESCOLA-
RITZACIÓ DESEQUILIBRADA DE 
L'ALUMNAT  


La Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l'infant i la legislació en matèria 
d’infància i educació protegeixen el dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats. Hi ha 
nombrosos barris i municipis catalans, però, 
que tenen centres escolars amb diferències 
en la composició social de l'alumnat (en 
funció del nivell instructiu o el nivell 
socioeconòmic de les famílies, de la 
prevalença del fet migratori, etc.). 


El fenomen de la segregació escolar, si bé pot 
afectar tots els grups socials, suposa una 
vulneració d’aquest dret, especialment entre 
l’alumnat socialment desfavorit que es 
concentra en determinats centres escolars. 
Aquest alumnat veu limitades les seves 
oportunitats d’assolir el màxim 
desenvolupament possible, bé perquè la 
seva escolarització desequilibrada dificulta 
la capacitat dels centres de gestionar elevats 
nivells de complexitat educativa, bé perquè 
condiciona les trajectòries educatives i el 
rendiment dels mateixos alumnes, bé perquè 
dificulta les seves possibilitats de 
socialització en entorns escolars amb 
capitals socials i culturals equiparables a la 
realitat social en què viu. 


Des de la perspectiva de la defensa del dret 
a l’educació en igualtat d’oportunitats, 


aquests desequilibris en la composició social 
dels centres són especialment preocupants 
quan desemboquen en situacions d’elevada 
concentració de complexitat educativa en 
determinades escoles.


Si es pren com a referència la nacionalitat de 
l’alumnat, per exemple, que és només una 
de les variables que expliquen els 
desequilibris existents, les dades disponibles 
posen de manifest que el curs 2011/2012 hi 
ha 20 escoles i 8 instituts amb més del 70% 
d’alumnat estranger, i 78 centres d’educació 
infantil i primària i 37 centres de secundària 
amb més del 50% (vegeu la taula 14). Cal 
destacar que de tots els municipis catalans 
no n’hi ha cap que tingui una proporció de 
població estrangera resident del 70%, només 
n’hi ha dos amb més del 50% (Guissona i 
Castelló d’Empúries) i només n’hi ha dos 
més amb més del 40% (Salt i Lloret de Mar), 
juntament amb tres districtes d’altres tres 
municipis (Ciutat Vella de Barcelona, 
Districte VI de Santa Coloma de Gramenet i 
Districte I de Manresa). Dels més de 100 
centres amb més del 50% d’alumnat 
estranger, només n’hi ha 24 que estan 
ubicats a aquests districtes i municipis amb 
més del 40% de població estrangera. Dels 
més de 200 centres amb més del 40% 
d’alumnat estranger, només n’hi ha 33 que 
estan ubicats a aquests districtes i municipis 
amb més del 40% de població estrangera. És 
a dir, hi ha molts centres amb una elevada 
concentració d’alumnat estranger en 
districtes i municipis sense aquesta 
prevalença del fet migratori.


Taula 14. Evolució dels centres amb una elevada presència d’alumnat estranger (2006-
2012)


> 40% > 50% > 70%


2006/2007 2011/2012 2006/2007 2011/2012 2006/2007 2011/2012


Infantil i primària 
(públic)


141 139 72 75 17 20


Infantil i primària 
(concertat)


5 4 - 3 - -


Total 146 143 72 78 17 20


ESO (públic) 39 70 18 33 5 8


ESO (concertat) 3 5 2 4 - -


Total 42 75 20 37 5 8


Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Ensenyament.







Les dades posen de manifest, a més, que 
l’evolució del nombre de centres amb una 
elevada concentració d’alumnat estranger 
a infantil i primària s’ha mantingut més o 
menys estable d’ençà de l’any 2007 i que a 
secundària, fins i tot, ha anat augmentant.


De fet, si s’analitza l’evolució dels 
desequilibris existents en la distribució 
d’alumnat estranger als centres escolars 


catalans, s’observa que els nivells de 
segregació escolar s’han mantingut força 
estabilitzats en els darrers anys: mentre 
que al curs 2006/2007, per garantir una 
escolarització plenament equilibrada de 
l’alumnat estranger a primària, hauria 
calgut (hipotèticament) canviar de centre 
el 49% d’aquest alumnat a Catalunya, el 
curs 2011/2012 aquesta proporció encara 
se situa en el 47% (vegeu la taula 15).


Taula 15. Evolució dels nivells de segregació escolar a Catalunya (2006-2012)


Etapa 2006/2007 2011/2012


Infantil i primària 0,49 0,47


Secundària 0,40 0,38


Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Ensenyament.


Nota: els nivells que van de P3 fins a sisè de primària s'han consignat com a primària i els nivells de primer d’ESO 


a quart d’ESO, com a secundària. A diferència de l’anàlisi per municipis, que es limita als municipis més grans de 


10.000 habitants, els índexs de dissimilitud d’aquesta taula estan calculats per a tots els municipis catalans que 


tenen, com a mínim, dos centres de primària o dos centres de secundària.


En definitiva, les dades estadístiques de 
distribució de l’alumnat estranger evidencien 
que, tot i les diferències que hi puguin haver 
a escala local, en termes agregats per al 
conjunt de Catalunya no hi ha hagut una 
millora significativa en els nivells de segregació 
escolar del sistema d’ençà de l’any 2007. 


Precisament, l’any 2008 el Síndic de Greuges 
va presentar al Parlament de Catalunya 
l’informe extraordinari La segregació escolar a 
Catalunya, en què alertava sobre els 
desequilibris existents en la composició social 
dels centres escolars en nombrosos barris i 
municipis catalans i demostrava que aquests 
desequilibris eren en part reflex de la 
segregació urbana, però també que la 
segregació escolar era en molts barris 
clarament superior a la segregació urbana, fet 
que evidenciava que la política educativa 
relacionada amb l’escolarització de l’alumnat 
tenia marge d’actuació per combatre el 
fenomen. 


En vista d’aquestes consideracions, el Síndic 
de Greuges va demanar a les administracions, 
principalment a l’aleshores Departament 
d’Educació i als ajuntaments, una implicació 
més gran per lluitar contra la segregació 
escolar i avançar cap a un sistema educatiu 
que assegurés la igualtat d’oportunitats. 


En primer lloc, el Síndic considerava que les 
administracions infrautilitzaven el marc 
normatiu i les eines de política educativa 
disponibles. L’establiment de zones educatives, 
l’obertura de nous centres i línies, les 
ampliacions o reduccions de ràtios, les 
reserves de plaça per a alumnat amb 
necessitats educatives específiques o les 
adscripcions entre centres de primària i 
secundària són alguns exemples d’instruments 
de política educativa a l’abast de l’Administració 
educativa que podien ajudar a combatre la 
segregació escolar i que sovint no s’utilitzaven 
amb aquesta finalitat. 


Des d’aleshores ençà, en el marc de les 
actuacions desenvolupades per aquesta 
institució, el Síndic ha constatat avenços 
generals en el nivell de conscienciació que 
presenten les diferents comissions de 
garanties d’admissió sobre la necessitat de 
combatre la guetització de determinades 
escoles i d’evitar les pràctiques que estan més 
visiblement relacionades amb la reproducció 
de la segregació escolar, com ara la 
concentració de l’anomenada matrícula viva en 
determinades escoles socialment més 
estigmatitzades.


Amb tot, el Síndic encara aprecia notables 
diferències entre municipis a l’hora de 







prioritzar la lluita contra la segregació 
escolar i d’utilitzar intensivament tots els 
instruments a l’abast: mentre hi ha municipis 
que han millorat ostensiblement 
l’aprofitament d’aquests instruments i han 
millorat la seva situació, n’hi ha d’altres que 
no. De fet, en molts indrets, es continua 
infrautilitzant la reserva de places per a 
alumnat amb necessitats educatives 
específiques, la zonificació escolar o les 
adscripcions de centres per combatre el 
fenomen, o es continua ampliant ràtios i 
grups en funció de criteris de demanda i no 
pas de criteris relacionats amb l’equitat en 
l’escolarització de l’alumnat.


En aquest període, en molts municipis s’han 
modificat els models de zonificació escolar 
(amb zones àmplies o úniques) o s’han 
aplicat polítiques d’ampliació de ràtios que 
han estat més orientades a incrementar els 
marges de tria escolar i la satisfacció de la 
demanda que a combatre els desequilibris 
en la composició social dels centres. Ben 
sovint, la desconfiança sobre l’impacte real 
que pot tenir un ús més intensiu dels 
instruments de planificació educativa 
disponibles i el fet que aquest ús més 
intensiu suposa limitar l’elecció de centre a 
les famílies i dificultar la gestió del procés 
d’admissió de l’alumnat que no ha vist 
satisfeta la seva tria escolar, provoquen que 
en molts municipis aquests instruments 
encara no siguin utilitzats adequadament i 
de manera decidida pels responsables de la 
planificació i la gestió del procés d’admissió 
d’alumnat.


En segon lloc, l’esmentat informe de l’any 
2008 també destacava la necessitat de 
millorar els instruments disponibles i 
d’afegir-ne de nous (proporcions màximes 
d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques, allargament de la reserva de 
places, etc.) per incrementar l’eficàcia de les 
actuacions. Combatre el fenomen de la 
segregació escolar, a criteri del Síndic, 
obligava a optimitzar el marc normatiu 
aleshores vigent, amb la incorporació de 
noves mesures específiques en el Decret 
d’admissió.


En positiu, convé destacar que des de l’any 
2009 hi ha una nova llei d’educació de 
Catalunya que incorpora mesures com ara 
les proporcions màximes d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques als 


centres o la possibilitat d’allargar la reserva 
de places més enllà de la matrícula. Tot i 
això, cinc anys més tard, aquestes mesures 
encara no s’han desplegat en un nou decret 
d’admissió d’alumnat. 


De fet, els canvis normatius que a la pràctica 
més han afectat l’admissió d’alumnat, com 
ara el Decret 10/2012, de 31 de gener, de 
modificació del Decret 75/2007, de 27 de 
març, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, 
que incorpora el nou criteri complementari 
de familiar d'exalumne del centre; o el Reial 
decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents de racionalització de la despesa 
pública en l’àmbit educatiu, de caràcter 
estatal, que preveu la possibilitat 
d’incrementar fins al 20% el nombre de 
llocs escolars previstos per aula, han 
contribuït a reforçar la demanda dels 
centres socialment més sol·licitats, però no 
pas a combatre la segregació escolar. 


I, finalment, en tercer lloc, més enllà de les 
polítiques més directament relacionades 
amb la programació de l’oferta i amb la 
gestió del procés d’admissió d’alumnat, el 
Síndic també insistia l’any 2008 sobre la 
importància d’incrementar la 
coresponsabilitat dels diferents centres 
escolars en l’escolarització de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques, 
d’equilibrar la qualitat en la prestació del 
servei educatiu dels diferents centres i 
d’estimular la demanda, quan aquesta fos 
escassa, amb mesures compensatòries que 
fessin més atractiva l’oferta i amb 
intervencions adreçades a corregir els 
prejudicis socials entre la ciutadania. 


Transcorreguts els anys, el grau de 
compliment d’aquestes recomanacions 
també ha estat molt desigual. D’una banda, 
la Llei catalana 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació (en endavant LEC) i els decrets 
d’autonomia de centre, de direccions i de 
provisió de llocs de treball docents que la 
despleguen, si bé també han suposat un 
increment de la diferenciació interna del 
sistema (de projectes educatius de centre, 
de models de gestió, etc.), ofereixen als 
centres públics un marc per a l’exercici de la 
seva autonomia de gestió que pot ser 
emprada, si presenta les condicions 
adequades, per millorar la situació de 







RECOMANACIONS


Cal aprovar un nou decret que reguli l’admissió d’alumnat i que ampliï els 
instruments disponibles per combatre la segregació escolar, a fi de garantir una 
millor protecció del dret dels infants a l’educació en igualtat d’oportunitats.


Cal desplegar l’article 48.1 de la LEC i fer-ho, especialment, per garantir 
l’impacte positiu d’aquesta mesura sobre els centres que concentren una 
proporció més elevada d’alumnat amb necessitats educatives específiques.


Cal suprimir els criteris complementaris que afavoreixen la segregació escolar, 
com ara el previst per resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció 
i matrícula de l’alumnat als centres educatius, consistent a atorgar una puntuació 
de 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o germans 
escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud.


Cal limitar l’escolarització de la matrícula fora de termini d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques en determinats centres amb elevada 
concentració de problemàtiques socials.


determinats centres amb una composició 
social desfavorida. Aquests centres podran 
configurar plantilles de professorat més 
adequades a la complexitat educativa que han 
d’atendre. 


De l’altra, però, les restriccions pressupostàries 
existents en l’actual context de crisi econòmica 
i de reducció del dèficit públic han limitat 
ostensiblement la construcció i reforma de 
centres públics o el desenvolupament de 
determinats instruments orientats a 
incrementar la coresponsabilitat dels centres 
concertats en l’escolarització d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques. Encara hi 
ha centres guetitzats o amb dèficits de 
demanda ubicats en instal·lacions provisionals 
o pendents de reforma, i globalment s’ha 
reduït el finançament d’activitats 
complementàries de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques dels centres privats 
concertats (tot i que s’ha obert una nova 
convocatòria de subvencions destinades al 
finançament addicional dels centres privats 
que presten el Servei d’Educació de Catalunya 
en entorns de característiques 
socioeconòmiques desafavorides, s’han 
suprimit els contractes-programa i la 
convocatòria existent de subvenció de les 
activitats complementàries de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques). La 
supressió de la sisena hora de la majoria de 


centres públics (només es manté als centres 
amb una composició social més desfavorida), 
a més, ha estat un factor de diferenciació de 
l’oferta entre el sector públic i concertat. 


Si bé molts centres amb una composició 
social desfavorida disposen de programes 
específics i de recursos addicionals per 
millorar la seva situació (plans educatius 
d’entorn, sisena hora, programes inspirats 
en les escoles magnet, etc.), l’esforç realitzat 
per sobredotar aquests centres s’ha vist 
afectat per les limitacions pressupostàries 
del Departament d’Ensenyament i dels 
ajuntaments i per la reducció de les 
transferències financeres del Ministeri 
d’Educació.


En definitiva, després d’anys de denúncia de 
la segregació escolar, aquest fenomen 
persisteix en el temps, en part perquè, 
malgrat algunes millores en la formulació 
de la política educativa, a criteri del Síndic, 
aquesta problemàtica no s’ha situat en el 
centre de l’agenda de política educativa 
catalana i els diferents governs no han 
prioritzat prou la necessitat de combatre’l, la 
qual cosa ha comportat que no s’hagin 
assolit grans avenços generalitzats ni 
estructurals en el foment de l’escolarització 
equilibrada d’alumnat (al marge de les 
diferències notables entre municipis).







Cal incorporar l’escolarització equilibrada com a criteri per decidir sobre les 
adscripcions entre centres o sobre el model de zonificació escolar d’un municipi.


Cal allargar la vigència de la reserva de places per a alumnat amb necessitats 
educatives específiques fins a l’inici de curs, tal com preveu l’article 48.1 de la 
LEC.


Cal limitar les ampliacions de ràtio no relacionades amb l’escolarització 
equilibrada d’alumnat quan hi hagi altres centres amb places vacants.


Cal reforçar les funcions de les comissions de garanties d’admissió en la gestió 
de la matrícula fora de termini i garantir la informació actualitzada sobre les 
vacants existents en cada moment.


FOCUS 1


Els límits de l’autonomia pedagògica de centres: l’orientació dels projectes 
educatius de centre a una determinada tipologia d’alumnat 


L’autonomia dels centres és un dels principis organitzatius del sistema educatiu 
que esta bleix la LEC. L’autonomia dels centres es reco neix en els àmbits pedagò-
gic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials, i es concep com un 
instrument per flexibilitzar el sistema educatiu, de manera que els centres 
puguin adequar la seva acció educativa per atendre la diversitat i promoure la 
inclusió dels alumnes i perquè s’adaptin millor a l’entorn soci oeconòmic (preàm-
bul de la LEC). 


En el marc de l’activitat del Síndic, s'han rebut queixes en què es qüestiona, de 
manera directa o indi recta, quins són els límits de l’autonomia del centre i com 
s’articula amb els drets dels alumnes, les famílies o els altres principis del 
sistema, especialment en casos en què aquesta autonomia s’aplica en contra dels 
principis d’equitat, d’igualtat d’oportunitats, de cohesió social i de pluralisme que 
regeixen el sistema educatiu, amb efectes directes sobre la segregació escolar.


En alguns casos, aquesta autonomia es concreta en l’establiment de pràctiques 
que, de manera directa o indirecta, dificulten que l’alumnat socialment desfavorit 
es pugui incorporar de manera normalitzada al centre perquè se'l dissuadeix de 
la tria en el procés d’admissió d’alumnat.


La informació sobre l’”obligatorietat” o la conveniència del pagament de 
determinades quotes que la llei preveu com a voluntàries, la incorporació en la 
carta de compromís educatiu del deure de les famílies de contribuir econòmicament 
al finançament del centre o la necessitat de comprar obligatòriament els 
uniformes escolars amb costos elevats i sense ajuts en són alguns exemples.


En el marc del procés d’admissió d’alumnat, les escoles presenten els seus 
projectes educatius a les famílies potencialment sol·licitants d’aquests centres, i 
de vegades aquests projectes educatius estan associats explícitament o implícita 
a una determinada tipologia d’alumnat.







En el cas dels centres amb una elevada concentració d’alumnat socialment 
desfavorit, si bé l’especialització en l’atenció a la diversitat esdevé una necessitat, 
aquesta especialització, quan vertebra el projecte educatiu de centre, es 
converteix en factor de reproducció d’aquesta mateixa concentració, perquè les 
famílies socialment menys desfavorides se senten menys atretes en el procés 
d’admissió d’alumnat per aquests tipus de centres. Aquesta realitat succeeix amb 
determinades escoles d’atenció educativa preferent, per exemple, que es 
presenten com a centres especialitzats en l’atenció educativa de l’alumnat 
socialment desfavorit. 


Aquesta mateixa missió d’arribar a una determinada tipologia d’alumnat també 
es fa present en altres escoles públiques i concertades amb projectes educatius 
singulars, amb trets clarament diferenciadors dels centres de l’entorn, i que 
demanen que les famílies que sol·licitin aquests centres comparteixin més o 
menys activament aquests trets diferenciadors (i que, per tant, siguin famílies 
amb determinades creences, ideologies, valors, maneres d’entendre l’educació, 
etc.). “Volem famílies que siguin [...]” o “Aquesta escola està pensada per a 
famílies que [...]” són expressions que es poden sentir en jornades de portes 
obertes o en entrevistes informatives de determinats centres. 


Aquest tipus de reclam és present en determinats centres concertats religiosos, 
amb una clara vocació evangelitzadora, però també en determinades escoles 
públiques, sovint de nova creació, que, sota determinats discursos d’innovació 
educativa vinculats a la transformació social, acaben articulant propostes poc 
inclusives de la diversitat social del seu entorn (i, de vegades, també adoctrinadores) 
que atrauen una determinada tipologia d’alumnat, però que dissuadeixen la 
demanda d’altres tipologies.


Davant d’aquests plantejaments, convé recordar que la LEC estableix com a 
principis rectors del sistema educatiu el respecte de la llibertat d'ensenyament, 
però també el pluralisme, la inclusió escolar i la cohesió social, i l'exclusió de 
qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament (article 2). L’alumnat i les seves 
famílies tenen el deure de respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter 
propi del centre (articles 22.2 i 25.3), i els centres educatius disposen d’autonomia 
en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials 
(article 90.1) i han de definir un projecte educatiu que incorpori el caràcter propi 
del centre (article 91.1), però aquesta autonomia dels centres ha d’estar orientada 
a assegurar, entre d’altres, l’equitat (articles 90.3) i el projecte educatiu ha de 
respectar els principis d’igualtat d’oportunitats, inclusió, cohesió social i 
pluralisme que regeixen el sistema educatiu (articles 91.1 i 93.4). A més, aquest 
projecte ha d’impulsar la relació del centre amb l’entorn social (articles 91.2 i 93.4) 
i, per definir-lo, s'han de valorar les característiques socials i culturals del context 
escolar (article 91.3). L'autonomia pedagògica no pot comportar en cap cas 
discriminació en l'admissió d'alumnes (article 97.2).


A criteri del Síndic, doncs, l’autonomia en la definició dels projectes educatius 
dels centres ha de vetllar per incorporar la diversitat social de l’entorn, i el 
caràcter propi d’aquests centres no pot ser un argument per no promoure 
plantejaments amb caràcter inclusiu. En el cas dels centres públics, a més, la 
inclusió i el respecte a la pluralitat són trets definidors del seu caràcter propi 







(article 93.2) i, a més de la implicació de les famílies, “els centres públics es 
defineixen d’acord amb els principis [...] de preservació de l'equitat, [...] i de 
respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors” 
(article 93.3).


El mateix Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 
regula l’exercici d’aquesta autonomia i, segons el que disposa el mateix preàmbul, 
estableix que sigui en l’àm bit de centre on se situï la presa de decisions, dins un 
procés d’enfortiment institucional de cada centre educatiu. Ara bé, com succeeix 
en la llei esmentada, el Decret d’autonomia dels centres també reconeix com una 
de les seves finalitats aconseguir que l’exercici de l’autonomia sigui compatible 
amb el funcionament del sistema i que concordi amb el conjunt de principis que 
el regeixen.


RECOMANACIONS:


Que es respecti escrupolosament que l'autonomia de centre s’orienti a assegurar 
l’equitat de l’activitat educativa, tal com estableix l’article 90.3 de la LEC, i que 
s'exerceixi en el marc dels drets i les llibertats que recu llen les lleis. D’aquesta 
manera, l’exercici d'aquesta autonomia del centre ha de concordar amb els 
principis del sistema educatiu i amb la resta del marc jurídic, i també en els 
documents que suposen la plas mació d’aquesta autonomia: el projecte educa tiu 
i la carta de compromís educatiu.


Que vetlli perquè els centres educatius estableixin projectes educatius 
compromesos amb la inclusió de la diversitat social del seu entorn.


FOCUS 2


Els dèficits en la determinació de la reserva de places per a alumnat amb 
necessitats educatives específiques 


La LEC estableix el deure del Departament d’Ensenyament d’establir la reserva de 
llocs escolars que cal destinar a l’alumnat amb necessitats educatives específiques 
(art. 48.1). El Decret 75/2007, de 27 de març, que regula el procés d’admissió, 
preveu que aquesta reserva sigui, com a mínim, de dues places per grup al segon 
cicle de l'educació infantil, a l'educació primària i a l'educació secundària 
obligatòria (art. 19.2), tot i que els serveis territorials del Departament poden 
modificar el nombre de llocs escolars reservats en una àrea d'escolarització, un 
cop escoltats la comissió d'escolarització i els centres afectats, quan la reserva de 
dos llocs no permeti una resposta educativa adequada a les necessitats de 
l'alumnat amb necessitats educatives específiques (art. 19.3). Aquesta ampliació 
de la reserva de places, a més, ha de tenir en compte els dictàmens o els informes 
d'escolarització dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) o 
bé els informes dels serveis socials, dels serveis municipals i de la Inspecció 
educativa que s'elaborin amb aquesta finalitat (art. 19.3).


En relació amb l’aprofitament de la reserva de places, un dels dèficits més 
comuns en nombrosos municipis fa referència a una infradotació o sobredotació,







segons el cas, de places reservades en funció de la quantitat d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques resident a la zona, fet que no permet 
combatre la concentració d’aquest alumnat en determinats centres. 


Als municipis amb més alumnes amb necessitats educatives específiques que 
places reservades no tenen capacitat per escolaritzar el conjunt de la demanda 
d’aquest tipus d’alumnat, de manera que la demanda d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que es queda fora de la reserva es distribueix 
inequitativament entre els centres, i generalment es concentra en els centres 
socialment desfavorits, que ja reben una proporció més gran de sol·licituds 
d’alumnat amb necessitats educatives específiques. 


I als municipis que amplien la reserva de places fins al punt que aquestes són 
globalment més nombroses que la quantitat d’alumnes amb necessitats educatives 
específiques residents a la zona, els centres que tendeixen a escolaritzar més 
alumnat d’aquest tipus matriculen, en el procés ordinari d’admissió, més 
alumnes amb necessitats educatives específiques, perquè ocupen places 
reservades i no es poden derivar a altres centres, que els centres amb una 
proporció més baixa d’aquest tipus d’alumnat, que no exhaureixen la reserva.


D'acord amb l’ordenament jurídic vigent, es pot considerar que, en general, 
l’instrument de la reserva de places està ben utilitzat si el nombre de places 
reservades establertes en un determinat territori és equivalent al conjunt de la 
demanda escolar amb necessitats educatives específiques, i si cap centre d’aquest 
territori escolaritza una proporció d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques superior a la reserva de places feta. En cas que no sigui així, la 
dotació de places reservades no permet garantir l’escolarització equilibrada de 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques.


Un cop determinada la reserva, i per aconseguir aquest propòsit, cal desenvolupar 
polítiques actives d’acompanyament de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques que han presentat la seva sol·licitud als centres amb més concentració 
d’aquestes necessitats cap a altres centres amb menys concentració. Precisament, 
en relació amb aquest aprofitament de la reserva de places, un dèficit relativament 
freqüent fa referència, abans i durant el període de preinscripció, a la manca de 
detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i d’orientació cap als 
centres amb menys concentració d’aquest tipus d’alumnat, amb la corresponent 
assignació de plaça per part de les comissions de garanties d’admissió. De 
vegades, aquest posicionament passiu s’explica per la voluntat de la mateixa 
comissió d’evitar modificar les preferències manifestades per les famílies 
d’aquests alumnes.


RECOMANACIONS:


El Síndic demana al Departament d’Ensenyament que les comissions de 
garantia d’admissió dimensionin la reserva de places al volum d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques present en cada zona d’escolarització, d’acord 
amb la detecció que se n'hagi fet, i que ampliïn la reserva de places als municipis 
en què les necessitats educatives específiques detectades siguin superiors a les 
places reservades.







FOCUS 3


Abús de les ampliacions de ràtio com a mesura de satisfacció de la demanda 
en el procés d’admissió d’alumnat 


El mes d’abril de 2012, el Govern central va aprovar el Reial decret llei 14/2012, de 
20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit 
educatiu, que preveu ampliar fins a un 20% les ràtios d'alumnat per grup als 
centres escolars com a mesura d’austeritat. L’aprovació d’aquest reial decret no 
només amplia aquesta possibilitat pel que fa al nombre d’alumnes per grup, amb 
increments de ràtio de fins al 20%, sinó que també amplia els supòsits en què es 
poden aplicar, no només restringits al foment de l’escolarització equilibrada. 


Cal tenir present que, atesa la incidència que genera en la qualitat de 
l’ensenyament, aquesta decisió es justifica únicament per raons de limitació de 
la despesa pública i de contractació de personal docent. Quan aquesta mesura 
només genera sobreoferta en una determinada zona, per exemple, no s'hauria 
d'adoptar amb caràcter general perquè no es deriva cap estalvi econòmic de la 
seva aplicació, sinó simplement una redistribució diferent de l’alumnat entre els 
centres.


Val a dir, però, que l’anàlisi de l’aplicació de les ampliacions de ràtio en diferents 
municipis catalans posa de manifest que aquestes ampliacions no només 
s’apliquen com a mesura d’escolarització equilibrada o com a mesura d’austeritat.
D’una banda, a la pràctica, es constata que aquesta excepcionalitat prevista pel 
Departament d’Ensenyament tendeix a normalitzar-se en nombrosos municipis. 
De fet, en alguns municipis analitzats, les ampliacions de ràtio s’apliquen en 
l’oferta inicial en tots els centres de la localitat, o d’una zona determinada, i no 
sempre estan forçats per dèficits en la provisió de llocs escolars. 


I, d’altra banda, també es constata que l’aplicació dels increments de ràtio sovint 
es regeix per criteris de demanda del centre, per incrementar les possibilitats de 
satisfer l’elecció de plaça escolar de les famílies, i no pas per criteris de necessitats 
d’escolarització a la zona i estrictament com a mesura d’austeritat (per evitar 
obrir nous grups), que és la raó que inspira les ampliacions de ràtio en aplicació 
del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril.


En molts municipis, s’han fet ampliacions de ràtio en zones en què aquestes 
places creades addicionalment no eren necessàries per donar resposta a les 
necessitats d’escolarització, la qual cosa ha contribuït a generar un nombre de 
vacants elevat a la zona. En nombrosos municipis, el Departament d’Ensenyament 
ha autoritzat ampliacions de ràtio en centres quan en altres escoles, no sempre 
excessivament distants entre si, i de vegades fins i tot ubicades a la mateixa 
zona, hi havia places vacants disponibles.


RECOMANACIONS:


Cal vetllar pel compliment dels requisits mínims dels centres previstos en la 
normativa per garantir el dret a l’educació en condicions de qualitat en la 
programació de l’oferta educativa, especialment en el cas d’ampliacions de ràtios 
en centres. 







 A l’hora d’aplicar les ampliacions de ràtio, el Síndic demana al Departament 
d’Ensenyament que incrementi ràtios només quan hi hagi necessitats 
d’escolarització en una determinada zona, i que impedeixi que altres centres 
romanguin amb places vacants. Cal evitar els increments de ràtio quan altres 
centres de la zona tinguin places vacants, de manera que no es condicionin als 
criteris de demanda.







10. DRET AL LLEURE EDUCATIU: 
DESIGUALTATS EN L'ACCÉS 


La Convenció de les Nacions Unides sobre 
els drets de l’infant estableix el dret dels 
infants al lleure i a participar de les 
activitats culturals, artístiques, recreatives 
i d’esplai existents, i el deure de les 
administracions de fer-ho possible (art. 
31). D’acord amb el caràcter educatiu del 
temps de lleure, aquest dret al lleure s’ha 
associat cada cop més amb el dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats. Les 
activitats de lleure educatiu ofereixen als 
infants importants oportunitats de 
desenvolupament personal i social, i és per 
aquest motiu que cal reconèixer aquest 
dret i fomentar-hi l’accés en condicions 
d’igualtat.


A la pràctica, però, la participació dels 
infants està fortament afectada per 
desigualtats d’accés, de manera que, amb 
caràcter general, els infants socialment 
afavorits tendeixen a participar més a les 
activitats que els infants socialment menys 
afavorits. Així, per exemple, per classe 
social, les desigualtats en la participació a 
les activitats extraescolars esportives entre 
els grups ocupacionals més ben posicionats 
i els menys ben posicionats són de més de 30 
punts percentuals, com també passa amb 
les activitats extraescolars no esportives 
(artístiques, acadèmiques, etc.), sempre en 
benefici dels primers (vegeu el gràfic 9, que 
presenta els nivells de participació dels 
infants menors de quinze anys a activitats 
extraescolars esportives i no esportives en 
funció del grup ocupacional dels progenitors, 
segons dades de l’Enquesta de salut de 
Catalunya).


Gràfic 9. Percentatge de població menor de quinze anys que ha participat en la darrera 
setmana de referència en activitats de lleure a Catalunya (2012)


Font: elaboració a partir de l’Enquesta de salut de Catalunya (2012).


Nota: Els grups de classe social s’han extret de l’Enquesta de salut de Catalunya (2012) i corresponen als nivells 


d’ocupació següents:  


Grup I: directius de l’Administració pública i empreses de deu assalariats o més i professions associades a titulaci-


ons de segon i tercer cicle universitari. 


Grup II: directius d’empreses de menys de deu assalariats, professions associades a titulacions de primer cicle uni-


versitari, tècnics i professionals de suport, artistes i esportistes. 


Grup III: personal administratiu i professionals de suport a la gestió administrativa i financera, treballadors de ser-


veis personals i seguretat, treballadors per compte propi i supervisors de treballadors manuals. 


Grup IVa: treballadors manuals qualificats. 


Grup IVb: treballadors manuals semiqualificats. 


Grup V: treballadors manuals no qualificats.







El lleure educatiu, si bé és un àmbit de 
reproducció de les desigualtats socials, 
també està fortament compromès amb 
l’equitat: són nombrosos les iniciatives i els 
recursos destinats per les diferents entitats 
i administracions públiques per compensar 
aquestes desigualtats i fomentar l’accés al 
lleure en igualtat d’oportunitats (beques, 
serveis gratuïts, participació de voluntariat, 
polítiques públiques, etc.). 


En l’actual context de crisi econòmica, 
s’han intensificat les estratègies per atendre 
des del lleure els infants socialment 
desfavorits. Les entitats d’acció social i 
proveïdores de serveis de lleure, per 
exemple, han desenvolupat actuacions 
específiques adreçades a prop de 10.000 
infants en situació de vulnerabilitat social 
l’any 2013, amb un increment significatiu 


del nombre de beques atorgades en els 
darrers anys, amb recursos procedents de 
fons públics i privats. Durant l’any 2013, el 
Govern va aprovar els convenis amb les 
principals entitats de lleure amb una 
aportació d’1,7 milions d’euros per a la 
concessió de beques per a places de colònies, 
casals i activitats de lleure per a infants i 
adolescents de famílies en situacions de 
risc social (ampliats en 500.000 euros l’any 
2014). Malgrat les dif icultats 
pressupostàries, el Departament de 
Benestar Social i Família ha ampliat les 
places becades d’alguns programes de 
lleure (“L’estiu és teu”, “Jugar i llegir”, etc.) 
per fer possible la participació dels infants 
en situació de vulnerabilitat, i ha consolidat 
en els darrers anys el nombre de places 
(més de 7.500) i la inversió pública (6,4 M €) 
en centres oberts (vegeu la taula 16).


Taula 16. Centres oberts a Catalunya (2005-2013)


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p)


Subvenció 
adreçada 
als centres 
oberts del 
Departament 
de Benestar 
Social


3,2 M € 4,6 M € 5,8 M € 5,8 M € 5,8 M € 6,2 M € 6,5 M € 6,5 M € 6,4 M €


Places de 
centres oberts


5.392 5.438 5.714 6.236 6.301 6.698 7.591 7.533 7.629


Font: Departament de Benestar Social i Família.


Tot i que les administracions públiques han 
vetllat perquè les mesures d’austeritat 
afectessin menys l’accés al lleure dels 
infants socialment més desfavorits, convé 
posar de manifest que l’àmbit del lleure 
educatiu està fortament afectat per les 
mesures de contenció de la despesa i del 
dèficit públic aplicades per les 
administracions públiques en l’actual 
conjuntura econòmica (vegeu la taula 17). 
S’ha reduït el finançament del Departament 
de Benestar Social i Família en subvencions 


a entitats de lleure; s’ha suprimit el 
f inançament del Departament 
d’Ensenyament en subvencions a 
ajuntaments i AMPA per a activitats 
extraescolars o s’ha reduït en els plans 
educatius d’entorn, en part per la reducció 
també de les aportacions del Ministeri 
d’Educació; s’ha minvat el finançament de la 
Secretaria General de l’Esport en subvencions 
a actuacions i programes relacionats amb 
l’esport federat i l’esport escolar, etc.







Taula 17. Evolució de les subvencions (en milions d’euros) al lleure educatiu (2008-2013)


Direcció General de Joventut 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Subvencions atorgades a entitats 
d’educació en el lleure


5,7M € 5,8 M € 5,9 M € 5,0 M € 4,4M € 4,2M €


Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària


2008 2009 2010 2011 2012 2013


Subvencions atorgades a entitats 
d’educació en el lleure


1,8 M € 1,9 M € 2,0 M € 2,0 M € 1,7 M € 1,6 M €


Departament d’Ensenyament
2007/
2008


2008/
2009


2009/
2010


2010/
2011


2011/
2012


2012/
2013


Subvencions a ajuntaments per a 
activitats extraescolars


2,9 M € 2,6 M € 1,0 M € 0,8 M € 0,0 M € 0,0 M €


Subvencions a les AMPA per a 
activitats extraescolars


- - 1,8 M € 2,3 M € 0,0 M € 0,0 M €


Secretaria General de l’Esport 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Esport federat: Clubs - - 6,1 M € 2,4 M € - 1,0 M €


Esport federat: Federacions - - 16,0 M € 13,5 M € 13,5 M € 5,8 M €


Esport federat: Unió de 
Federacions Esportives (subvenció 
ordinària)


- - 2,1 M € 1,4 M € 0,7 M € 0,8 M €


Esport escolar: Consells esportius - - 4,5 M € 3,8 M € 3,4 M € 2,4 M €


Esport escolar: Unió de Consells 
Esportius (subvenció ordinària)


- - - 0,2 M € - 0,3 M €


Esport escolar: Pla català d’esport 
a l’escola


- - 3,3 M € - 3,0 M € -


Font: Direcció General de Joventut, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Departament d’Ensenyament i 


Secretaria General de l’Esport.


Aquesta reducció de la inversió pública en 
el lleure, i també les dificultats econòmiques 
creixents de moltes famílies per efecte de la 
crisi, han fet que, després d’anys de 
creixement dels nivells de participació, hi 
hagi àmbits de lleure en què aquesta 
tendència positiva s'hagi aturat o, fins i tot, 
revertit.  


De fet, l’impacte de la crisi econòmica sobre 
la participació dels infants en aquest àmbit 
ha estat desigual. Per exemple, la participació 


a les activitats d'educació en el lleure en 
esplais i agrupaments ha augmentat 
globalment i, en canvi, altres àmbits de lleure 
educatiu han experimentat un estancament 
o, fins i tot, un decrement dels nivells de 
participació (participació a les activitats 
extraescolars organitzades en l’entorn escolar, 
participació en programes d’esport escolar, 
participació a les activitats d’educació en el 
lleure notificades a la Direcció General de 
Joventut, fonamentalment en períodes de 
vacances, etc.).







RECOMANACIONS


Que es desplegui normativament el dret dels infants al lleure educatiu en 
condicions d’igualtat, especialment les activitats extraescolars, les sortides i 
colònies escolars i els serveis escolars dels centres i les activitats i els serveis de 
lleure educatiu duts a terme per les administracions o per entitats sufragades 
amb fons públics (casals municipals d'estiu, escoles de música i de dansa, 
ensenyaments d’idiomes de règim especial, etc.).


Que es convoquin els ajuts econòmics per als infants socialment desfavorits  
previstos per la llei per fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats 
complementàries i extraescolars en igualtat d’oportunitats i les  subvencions per 
a la creació i el manteniment d’AMPA en entorns socials desfavorits, i que es 
promoguin mesures d’accessibilitat econòmica (ajuts econòmics, bonificacions i 
exempcions, sistemes de tarifació social, etc.) a les activitats i els serveis de 
lleure educatiu duts a terme per les administracions o per entitats sufragades 
amb fons públics. 


Que els ajuntaments i els departaments implicats garanteixin la continuïtat 
dels plans educatius d’entorn i els plans locals de dinamització del lleure 
educatiu, especialment en municipis socialment desfavorits.


Que els ens locals potenciïn la participació dels infants i els adolescents als 
consells de participació territorial i nacional, com a instrument clau per a 
l’anàlisi i la planificació de polítiques en l’àmbit del lleure educatiu.


FOCUS 1


Informe sobre el dret al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars 


El juny de 2014 el Síndic va lliurar al Parlament de Catalunya l’Informe sobre el dret 
al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars, en què analitza les principals 
mancances relacionades amb el dret dels infants al lleure en igualtat d’oportunitats 
i formula diferents recomanacions per a la millora de la situació d’aquest àmbit 
educatiu. Aquest informe ha estat el resultat de la feina desenvolupada en el 
marc d’un grup de treball que ha comptat amb la participació de diferents 
entitats representatives del sector: Acció Escolta de Catalunya, Agrupació 
Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de Catalunya, Càritas, Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, Creu Roja, Diomira, Escoltes Catalans, Esplais Catalans 
(Esplac), Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
(FAPAC), Federació Catalana de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT), Federació d’Entitats 
d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA), Fundació Catalana 
de l’Esplai (Fundesplai), Fundació Pere Tarrés, Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya, Moviment Laic i Progressista (MLP), Plataforma d’Infància de Catalunya 
(PINCAT), Taula per a la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) i Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).







L'informe parteix de la consideració que, tot i la importància creixent del lleure, 
tant en el nombre d'infants que fan activitats com en l'activitat d'agents socials 
i administracions, és un dels àmbits educatius més fortament afectats per les 
desigualtats socials en l’accés que encara presenta mancances importants en la 
protecció jurídica i en el desplegament de polítiques públiques per garantir 
l’exercici efectiu d’aquest dret per part dels infants. Precisament, arran de l’actual 
context de crisi econòmica, el Síndic de Greuges ha vist com s’incrementava el 
nombre d’actuacions relacionades amb les dificultats que tenen els infants 
socialment desfavorits a l’hora d’accedir en igualtat d’oportunitats a les activitats 
de lleure educatiu, tant en l’entorn escolar com fora d’aquest. Els infants amb 
discapacitat també conformen un col·lectiu especialment vulnerable.


Davant d’aquest escenari, per contribuir a millorar aquesta situació, el Síndic de 
Greuges ha elaborat aquest informe amb diverses recomanacions adreçades al 
Parlament de Catalunya i a les diverses administracions afectades (especialment, 
el Departament d’Ensenyament, el Departament de Benestar Social i Família i les 
administracions locals). http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3687/Informe%20
sobre%20el%20lleure%20educatiu.pdf.











11. QUADRE DE SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LES RECOMANACIONS 
FORMULADES PEL SÍNDIC EN INFORMES ANTERIORS


Interès superior de l’infant (art. 3)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Fixar una nova regulació que inclogui 
els serveis d’atenció a la primera infància 
amb un funcionament anàleg a escoles 
bressol/ludoteques sense autorització 
administrativa (condicions de qualitat, 
responsabilitats competencials, etc.).


Ensenyament / 
Benestar Social  i 


Família


Sense novetats PENDENT DE 
COMPLIMENT


Dret a tenir un contacte regular amb els pares (art. 9)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Consolidar una efectiva coordinació i 
actuació integrada entre tots els agents, 
a fi que l’establiment de les visites 
tingui en compte l’interès superior de 
l’infant (valoració del vincle, impacte 
emocional, etc.).


 Incrementar la supervisió dels serveis 
de punts de trobada que asseguri un 
treball de qualitat dels professionals 
que hi treballen.


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


El projecte de reglament de la Llei 
d’infància, actualment en tramitació, 
concreta com es fa efectiu el dret a 
les relacions personals dels infants i 
adolescents subjectes a mesures de 
protecció.


La Secretaria de Família ha informat el 
Síndic que es fa un seguiment constant 
amb els diferents punts de trobada, tant 
pel que fa als casos en concret, com en 
les reunions periòdiques de coordinació 
de l’anàlisi de les actuacions i de les 
sessions de supervisió.


Algunes queixes posen de manifest 
mancances en l’assignació del punt 
de trobada que posen en qüestió 
el dret de l’infant a un contacte 
regular amb els seus pares: retards en 
l’assignació i/o assignació insuficient 
per manca de recursos o per raó de les 
condicions del servei


PENDENT DE 
COMPLIMENT


COMPLIMENT 
PARCIAL







Dret a ser escoltat (art. 12)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Establir mecanismes per assegurar 
l’escolta d’infants i adolescents tutelats 
per l’Administració, a fi de poder 
adoptar la mesura de protecció més 
adequada.


 Fomentar l’establiment d’òrgans 
de participació i òrgans consultius 
integrats per infants i adolescents, tant 
en l’àmbit local com en d’altres.


Benestar Social
i Família


Administracions 
públiques


La DGAIA informa que ha donat 
instruccions perquè s’escolti els infants 
i adolescents en el moment de tramitar 
expedients de protecció i perquè en 
siguin informats i hi participin.


El Reglament de la Llei d’infància, 
actualment en tramitació, concreta 
com es fa efectiu el dret de l’infant a ser 
escoltat ens els diferents procediments 
del sistema de protecció de la infància


El juliol de 2013 es va publicar el Decret 
200/2013, dels consells de participació 
territorial i nacional dels infants i 
adolescents de Catalunya, i aquest 
any 2014 s’ha constituït el Consell 
Nacional dels Infants i els Adolescents 
de Catalunya.


COMPLIMENT 
PARCIAL


COMPLIMENT 
PARCIAL
(en curs)


COMPLIMENT 
PARCIAL


Dret dels infants residents en centres o acollits a presentar queixes 
 


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Establir un procediment de queixa, 
a l’abast de tots els infants dins el 
sistema de protecció, que en garanteixi 
l’accés efectiu a l’entitat que n’exerceix 
les funcions tutelars i a organismes de 
supervisió externs (Fiscalia de Menors 
i Síndic) en condicions de seguretat i 
confortabilitat per als infants, sense 
la intervenció dels centres o dels 
acollidors.


 Vetllar perquè l’existència d’aquest 
procediment sigui coneguda per 
tots els professionals que mantenen 
contacte amb els infants en el sistema 
de protecció i, molt especialment, pels 
mateixos infants.


 Assignar professionals de referència 
de la DGAIA als quals es puguin adreçar 
els infants tutelats per presentar 
queixes o demanar informació sobre la 
seva situació


 Lliurar als infants tutelats un 
document en què constin les dades de 
la persona que tinguin de referència i 
els mitjans per accedir-hi amb garantia 
de confidencialitat


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


El Reglament de la Llei d’infància, 
actualment en tramitació, regula el 
procediment de queixa que poden 
utilitzar els infants en centres.


El nou Protocol d’actuació de les ICIF 
que fan el seguiment dels acolliments 
en família aliena preveu un espai 
específic d’escolta a l’infant acollit


En les visites a alguns centres el Síndic 
constata que els infants i adolescents 
no disposen d’informació relativa a la 
Carta de drets i deures ni al procediment 
per presentar queixes


El Reglament de la Llei d’Infància en 
tramitació preveu l’existència d’un 
professional de referència, però no concreta 
la seva designació, les seves funcions ni 
l’accés dels infants


El Reglament de la Llei d’infància, 
actualment en tramitació, no conté cap 
previsió relativa a aquesta qüestió


COMPLIMENT 
PARCIAL (en curs)


PENDENT DE 
COMPLIMENT


COMPLIMENT  
(en curs)


PENDENT DE 
COMPLIMENT







Protecció contra tota forma de violència (art. 19)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Instaurar programes específics de 
prevenció contra situacions d’abús 
sexual i maltractament d’infants/
adolescents en centres.


 Assegurar la formació especialitzada i 
continuada dels equips i professionals 
d’atenció social primària, d’atenció a 
la infància i l’adolescència, d’atenció 
bàsica de la salut, centres escolars i 
serveis de lleure per a la detecció del 
maltractament.


 Garantir la intervenció de la DGAIA 
en les situacions de ruptura conflictiva 
de parella si l’infant està en situació de 
risc.


 Vetllar pel compliment dels  
procediments d’observació, de valoració 
i d’intervenció que emprenen els 
centres davant de situacions en què 
s’observa el patiment d’un alumne a 
causa de l’actuació dels companys de 
classe, amb la supervisió adequada de 
la Inspecció d’Educació


Benestar Social i 
Família


Interior


Ensenyament


Salut


Benestar Social i 
Família


Benestar Social i 
Família


Ensenyament


Sense novetats


Sense novetats


Sense novetats


Sense novetats


Sense novetats


La Directriu general d’actuació núm. 
1/2014, de 6 de febrer, sobre criteris per a 
la intervenció en situacions de conflicte 
familiar en l’atribució de la guarda dels 
fills en els supòsits de separació, nul·litat, 
divorci o ruptura de parella de fet, limita 
la intervenció de DGAIA: la directriu deixa 
constància que la competència és judicial 
i, per tant, se centra a com actuar amb els 
progenitors (assessorar-los perquè instin 
judicialment les mesures d’atribució, 
modificació o execució de la guarda).


En la tramitació de les queixes, es detecten 
mancances en l’aplicació d’aquests 
protocols.


El Departament ofereix un protocol de 
prevenció, detecció i intervenció amb 
relació a l’assetjament i el ciberassetjament 
que conté elements i instruments per 
facilitar-ne la detecció i orientar la 
intervenció, tant amb l’alumnat assetjat 
com amb l’assetjador, el grup d’iguals i les 
famílies, de tots els agents educatius que 
poden col·laborar en l’elaboració d’una 
resposta positiva


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


COMPLIMENT
PARCIAL


Obligacions comunes dels pares i assistència de l’Estat en el desenvolupament de l’infant 
(art.18)


Recomanació Responsable
Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Garantir l’existència i el manteniment 
dels espais familiars per prevenir 
una criança inadequada, donar 
suport parental i evitar situacions de 
desprotecció.


 Garantir jurídicament la consideració 
de la pobresa familiar com a risc  social 
infantil.


Benestar Social
i Família


Administracions 
públiques


Alguns municipis han suprimit espais 
familiars per la pèrdua de finançament 
del programa.


Alguns ajuntaments han incorporat 
la tinença de fills com a criteri per 
determinar una condició de risc en el 
cas de llars en situació de pobresa


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT







Infants privats de l’entorn familiar i dret a un examen periòdic del tractament (art. 20 i 25)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Potenciar polítiques actives de 
provisió de famílies acollidores alienes.


 Assegurar que s’adopten tots els 
mecanismes necessaris per evitar el 
perllongament de l’acolliment en centre 
per manca de famílies acollidores.


 Desplegar el programa de famílies 
acollidores professionals.


 Elaborar una guia o carta de drets dels 
infants i dels adolescents acollits en la 
qual constin els seus drets i la persona 
o persones de referència a qui poden 
acudir.


 Regular específicament els drets dels 
infants acollits en família


Benestar Social
i Família


Benestar Social i 
Família


Benestar Social i 
Família


Benestar Social 
i Família i 


Ensenyament


Benestar Social
i Família


El Síndic té constància d’infants en 
centres amb proposta de mesura 
d’acolliment familiar que no s’ha 
pogut constituir per manca de famílies 
acollidores .


Sense novetats


Sense novetats


Sense novetats


El projecte de Reglament de la Llei 
d’infància, actualment en tramitació, 
concreta la relació de drets dels 
infants i adolescents acollits en 
família.


PENDENT 
DE COMPLIMENT


PENDENT 
DE COMPLIMENT


PENDENT 
DE COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


Regulació i límits de les mesures de contenció als centres
Recomanació Responsable Posicionament de  


l’Administració
Grau de  


compliment


 Desplegar reglamentàriament la 
Llei 14/2010, de 27 de maig, sobre els 
drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència, per regular els drets 
dels infants i adolescents sota tutela 
o guarda de la DGAIA, la realització 
de pràctiques de contenció i el 
funcionament dels centres residencials 
d’acció educativa, d’acolliment i 
d’educació intensiva.


 Regular, amb  caràcter  general, la 
garantia dels drets dels infants en 
qualsevol tipologia d’establiment 
residencial, com ara centres 
sociosanitaris, per a l’atenció d’infants 
amb discapacitat o d’altres.


 Demanar, amb caràcter general, 
una autorització judicial per efectuar 
internaments d’infants i adolescents 
en centres terapèutics, i garantir que 
tots ells tenen un diagnòstic mèdic que 
indica la necessitat de l’ingrés.


 Considerar la creació d’un centre 
residencial públic terapèutic tant per 
a infants i adolescents sota tutela o 
guarda de la DGAIA com per a infants i 
adolescents no tutelats.


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


 


El projecte de reglament de la llei 
d’infància, en tramitació, regula 
els drets dels infants sota tutela de 
l’Administració i les pràctiques de 
contenció, però no els drets específics 
dels infants en centres.


S’està elaborant una nova instrucció que 
reguli els centres terapèutics.


Sense novetats


El Projecte de reglament de la Llei 
d’infància preveu la sol·licitud 
d’autorització judicial per ingressar 
els infants en centres terapèutics.


Sense novetats


COMPLIMENT 
PARCIAL (en curs)


PENDENT DE 
COMPLIMENT


COMPLIMENT 
PARCIAL (en curs)


PENDENT DE 
COMPLIMENT







Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Establir criteris de seguiment dels 
acolliments: protocols d’actuació i  
circuits de coordinació entre tots els 
agents que intervenen en el recurs 
d’acolliment familiar, i instruccions 
per a les ICIF que tenen encomanat el 
seguiment dels acolliments.


 Establir criteris de validació de les 
ICIF que incloguin la garantia que es 
respecten els drets dels infants i dels 
adolescents.


 Establir criteris i instruccions perquè 
l’ICAA dugui a terme les funcions de 
supervisió i inspecció de les entitats en 
qui ha delegat la gestió dels acolliments 
familiars i elaborar instruccions 
de compliment obligat respecte de 
l’especialització, la formació i la 
supervisió dels professionals de les ICIF.


 Establir un professional referent que 
faci el seguiment de l’infant i un per 
supervisar la família en l’exercici de les 
seves funcions i donar-li suport.


 Establir un procediment de queixa 
per als infants i els adolescents en 
acolliment familiar.


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


Benestar Social
i Família


L’ICAA ha tramès al Síndic informació 
sobre l’elaboració de quatre documents: 
Protocol d’actuacions en l’àmbit de 
l’acolliment en família aliena, Guia 
d’elaboració de l’informe psicosocial 
d’actualització per a l’acolliment 
familiar, Pautes per elaborar l’informe 
de seguiment trimestral en acolliment 
familiar i Pautes per elaborar l’informe 
de seguiment semestral en acolliment 
familiar.


L’Administració reconeix la necessitat 
de revisar les seves actuacions i les de 
les ICIF amb els infants i adolescents 
acollits i la voluntat de l’ICAA d’adoptar 
un paper més actiu i garantista en 
la seva responsabilitat respecte del 
benestar d’aquests infants


Es valoren especialment com a factors 
que aporten més garanties sobre la 
bona atenció dels infants i adolescents 
en acolliment en família aliena: 1) La 
introducció de l’obligatorietat que les 
ICIF presentin un informe trimestral 
d’escolta de l’infant i els requisits en 
què s’ha de fer l’escolta. 2)La revisió 
anual de la idoneïtat dels acollidors.  
3) L’estudi obligat d’actualització de 
la família acollidora quan canviïn les 
seves circumstàncies. 4) La formació a 
càrrec de l’ICAA dels seus tècnics i dels 
de l’ICAA respecte de la pederàstia. 
5)L’obligatorietat de fer visites al 
domicili. 6) En els nous contractes 
signats amb les ICIF s’estableix que 
l’ICAA validarà la contractació dels 
professionals per als equips.


El Projecte de reglament inclou com 
a dret dels infants i adolescents en el 
sistema de protecció tenir assignat un 
professional de referència encarregat 
de vetllar per la coherència global del 
procés d’atenció i per la coordinació 
entre els diferents professionals i 
equips implicats, i també conèixer el 
seu nom i el mitjà per contactar -hi.


En el Projecte de reglament no queda 
garantida la possibilitat de presentar 
queixa en el cas dels infants en situació 
d’acolliment, atès que s’estableix que 
l’òrgan administratiu competent ha 
de disposar d’un model normalitzat 
i simplificat de queixa i suggeriment, 
fàcil d’entendre i emplenar per 
qualsevol infant o adolescent amb 
prou coneixement, i que aquest 
model esmentat ha d’estar disponible 
telemàticament i presencial en tots 
els òrgans i serveis administratius 
competents en matèria d’infància i 
adolescència, incloent-hi els centres 
residencials i els pisos assistits


PENDENT DE 
COMPLIMENT


COMPLIMENT 
(en curs)


COMPLIMENT 
(en curs)


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT







Infants refugiats o sol·licitants d’asil i menors estrangers no acompanyats (art. 22)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Revisar el protocol d’atenció a infants 
estrangers no acompanyats perquè 
aquells sobre els quals no hi hagi 
dubte que són menors d’edat no siguin 
posats a disposició de la Fiscalia per 
determinar-ne l’edat.


 Incorporar els marges d’error en 
els informes mèdics/forenses de 
determinació de l’edat dels menors no 
acompanyats.


Benestar Social i 
Família, coordinat 


amb Interior i 
Fiscalia


Justícia, coordinat 
amb Fiscalia


Sense novetats


No es poden incorporar, ja que no es 
disposen d’estudis poblacionals de 
referència per a aquests col·lectius per 
saber els marges d’error existents.


PENDENT DE 
COMPLIMENT 


PENDENT DE 
COMPLIMENT


Adopció (art.21)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Fomentar el recurs específic 
postadoptiu, d’acord amb l’interès 
superior de l’infant, i garantir-ne 
un seguiment adequat, i enfortir 
l’acompanyament de les famílies 
adoptives.


Benestar Social
i Família


Sense novetats PENDENT DE 
COMPLIMENT 


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Revisar els requisits per accedir al 
programa ASJTET, a fi de millorar-ne 
l’accessibilitat i maximitzar l’impacte de 
les actuacions d’acompanyament a la 
transició a la majoria d’edat


 Elaborar un pla d’actuació 
urgent per canviar la situació de 
dèficits greus en el dret a l’educació 
dels infants i dels adolescents 
tutelats per l’Administració, amb 
actuacions orientades a promoure el 
reconeixement de les seves necessitats 
educatives específiques, la formació i 
implicació específica dels professors 
(en el pla educatiu individualitzat dels 
infants i els adolescents en un recurs 
residencial o d’acolliment familiar, 
per exemple), programes de suport 
i d’acompanyament a l’escolaritat, 
estructures de coordinació entre els 
diversos agents implicats, etc


Sense novetats


S’ha desenvolupat algun projecte 
experimental per millorar el 
rendiment acadèmic dels infants 
tutelats per DGAIA, en coordinació 
entre Ensenyament i Benestar Social 
Família.


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT







Infants amb discapacitats (art. 23)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Promoure una assignació  de 
personal de suport necessari per a 
l’atenció adequada dels alumnes amb 
necessitats educatives especials en 
cada escola ordinària, amb una dotació 
condicionada a l’evolució de necessitats 
educatives especials present en cada 
centre, per fer possible l’educació 
inclusiva.


 Implantar les USEE segons l’estudi 
de  necessitats del territori per 
garantir l’atenció dels alumnes per als 
quals l’EAP hagi indicat aquest tipus 
d’escolarització.


 Mantenir la previsió de reconvertir els 
CEE en centres de referència per a les 
escoles ordinàries com a mecanisme 
que ajudi a assegurar una escolarització 
inclusiva.


 Adoptar mesures per assegurar 
l’atenció dels infants als CDIAP (0-6 
anys) mentre ho necessitin.


 Dotar els CREDA dels recursos 
necessaris per garantir l’atenció 
logopèdica de tot l’alumnat amb greus 
dificultats d’audició, de llenguatge i/o 
comunicació.


 Adoptar mesures perquè els infants 
i els adolescents amb discapacitat 
tinguin accés als diversos serveis 
escolars (menjador, activitats 
complementàries, etc.) en condicions 
d’igualtat amb els altres infants i 
adolescents.


 Garantir l’accés dels infants amb 
discapacitat a les escoles bressol.


 Desplegar la normativa que ha de 
regular les disposicions recollides en la 
mateixa  LEC, en l’àmbit de les activitats 
complementàries, de les activitats 
extraescolars organitzades als centres 
escolars i de les activitats d’educació 
en el lleure, a fi de garantir el dret dels 
infants amb discapacitat a participar-hi 
en igualtat d’oportunitats.


 Autoritzar excepcionalment l’accés 
als PQPI de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials graduat en ESO 
que, per indicació de l’EAP o del mateix 
centre, no pot accedir als ensenyaments 
secundaris postobligatoris.


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament


Benestar Social i 
Família


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament


La dotació de personal de suport 
continua fent-se en funció d’una 
bossa d’hores finita i no condicionada 
plenament a l’evolució de les necessitats 
existents.


Sense novetats


Sense novetats


Sense novetats


En els darrers anys, s’ha reduït el 
nombre de professionals assignats als 
CREDA i també l’alumnat amb atenció 
directa.


Les queixes evidencien que hi ha 
infants amb discapacitat que han 
de sufragar parcialment el cost del 
personal de suport per accedir a 
serveis escolars fora de l’horari lectiu, 
com ara el menjador.


Les queixes evidencien que encara hi 
ha infants amb discapacitat que no 
poden accedir a escoles bressol per 
manca de personal de suport.


Sense novetats


Sense novetats


PENDENT DE 
COMPLIMENT


COMPLIMENT 
PARCIAL


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


COMPLIMENT 
PARCIAL


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT







Dret a la salut i als serveis sanitaris (art. 24)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Estudiar les necessitats de places en 
unitats hospitalàries i residencials per 
a adolescents amb problemes greus de 
discapacitat i trastorn de la conducta 
i adaptar l’oferta a les necessitats 
resultants.


Salut/Benestar 
Social  i família


Es continuen detectant mancances en 
la disponibilitat d’unitats hospitalàries 
i residencials per a adolescents amb 
discapacitat i trastorns greus de 
conducta


Es constata l’existència de llista d’espera 
al centre terapèutic Can Rubió per a 
menors tutelats i de la presència de 
majors d’edat al centre pendents de 
recurs residencial de l’ICASS.


PENDENT DE 
COMPLIMENT


Dret a un nivell de vida adequat (art. 27)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Desplegar normativament el dret dels 
infants a un nivell de vida adequat i 
establir criteris per assegurar-lo.


 Determinar la renda de suficiència 
econòmica per garantir l’accés de 
qualsevol infant als mínims establerts 
i crear una prestació específica 
condicionada a la renda per garantir 
ingressos mínims, d’acord amb l’Estatut 
d’autonomia.


 Prioritzar la despesa social en 
polítiques d’infància i garantir que les 
restriccions pressupostàries no afectin 
aquest  àmbit.


 Dissenyar un pla integral contra la 
pobresa infantil.


 Configurar un sistema integrat de 
prestacions econòmiques per combatre 
la pobresa infantil, tot identificant les 
prestacions existents i les possibles 
millores.


Benestar Social i 
Família


Benestar Social i 
Família


Administracions 
públiques


Benestar Social i 
Família


Ensenyament / 
Benestar Social 


i Família / 
ajuntaments


Sense novetats


Sense novetats


La despesa pública adreçada a 
la infància, globalment, s’ha vist 
menys afectada per les mesures 
d’austeritat que la despesa en altres 
àmbits (especialment la despesa en 
programes d’atenció a la infància 
més vulnerable). Amb tot, hi ha hagut 
una revisió de la despesa en entitats 
socials del sector (per exemple, els 
mòduls que es pagaven a les entitats 
que gestionen recursos del sistema 
de protecció) i també problemes de 
tresoreria, que han incidit en la gestió 
dels serveis. 


En el darrer any, s’ha incrementat la 
despesa en RMI, i també el nombre 
d’infants amb progenitors perceptors, 
que capgiren la tendència de 
decreixement existent.


El Pacte per a la lluita contra la pobresa 
a Catalunya i el Pla d’atenció integral 
a la infància i l’adolescència 2014-
2017 incorporen actuacions adreçades 
a la infància en situació de pobresa


El Parlament de Catalunya aprova una 
resolució per desplegar la finestreta 
única o «història social compartida», per 
tal que els treballadors socials tinguin 
tota la informació necessària per poder 
actuar de forma precisa pel que fa a les 
polítiques personals i familiars.


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT







Dret a un nivell de vida adequat (art. 27)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Incrementar la inversió en ajuts de 
menjador escolar, segons les necessitats 
socials i econòmiques.


 Condicionar la partida pressupostària 
d’ajuts de menjador escolar a les 
necessitats socials i econòmiques 
existents i establir un llindar de renda 
unificat a totes les comarques per 
sota del qual totes les sol·licituds 
de menjador escolar rebin ajut de 
menjador escolar.


 Consensuar entre els diversos consells 
comarcals criteris més homogenis 
per ordenar la concessió dels ajuts de 
menjador escolar.


 Resoldre i pagar els ajuts de menjador 
escolar abans de l’inici de curs o durant 
els primers dies.


 Garantir el funcionament del servei 
de menjador als instituts de secundària 
els cinc dies de la setmana, tinguin 
jornada compactada o no, i la provisió 
de beques als alumnes socialment 
desfavorits.


 Fomentar l’accessibilitat econòmica 
als serveis de menjador de les escoles 
bressol per als infants de zero a tres 
anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides


 Garantir la cobertura de la 
distribució solidària d’aliments al 
conjunt de municipis de Catalunya.


 Planificar la provisió gratuïta de 
places suficients de casals i colònies 
d’estiu al conjunt de municipis de 
Catalunya per garantir que tots els 
infants en situació de pobresa, i amb 
possibles problemes de malnutrició 
infantil, puguin participar en aquestes 
activitats de lleure i tenir garantit, com 
a mínim, un àpat diari.


 Garantir l’obertura dels centres 
oberts durant tot l’any, també en els 
períodes de vacances.


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament 
/ consells 
comarcals


Ensenyament 
/ consells 
comarcals


Ensenyament


Ensenyament / 
ajuntaments


Benestar Social 
i Família  / 


ajuntaments


Benestar Social 
i Família / 


ajuntaments


Benestar Social / 
ajuntaments


Ensenyament ha incrementat la partida 
d’ajuts de menjador escolar a partir del 
curs 2013/2014. El Síndic està pendent 
de valorar-ne la suficiència.


S’estableix un llindar de renda unificat 
a partir del qual totes les sol·licituds 
reben ajut.


S’han homogeneïtzat els criteris de 
les convocatòries d’ajuts de menjador 
escolar


S’han donat instruccions per resoldre 
la convocatòria a l’inici de curs
.


La compactació de la jornada escolar 
ha provocat el tancament del servei 
de menjador de molts instituts.


Algun ajuntament dóna ajuts de 
menjador escolar.


Hi ha la Taula de Distribució Solidària 
d’Aliments i es desenvolupen 
projectes de millora d’aquest àmbit. 


S’ha incrementat l’oferta de places i 
els ajuts per promoure la participació 
dels infants socialment vulnerables a 
les activitats de lleure d’estiu.


L’estiu del 2014 s’ha promogut 
l’obertura de centres oberts en 
períodes de vacances.


COMPLIMENT
PARCIAL


COMPLIMENT 
PARCIAL


COMPLIMENT 
2014


COMPLIMENT 
PARCIAL


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


COMPLIMENT 
PARCIAL


COMPLIMENT 
PARCIAL


COMPLIMENT 
PARCIAL







Dret a l’educació (art. 28 i 29)


Recomanació Responsable
Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Desenvolupar un nou decret 
d’admissió d’alumnat amb nous 
instruments per combatre la segregació.


 Suprimir, en el nou decret, el criteri 
complementari de malaltia crònica del 
sistema digestiu, endocrí o metabòlic i 
el criteri que discrimina positivament 
l’alumnat que hagi tingut progenitors o 
germans escolaritzats al centre. 


 Afegir al nou decret un nou 
criteri per garantir el dret preferent 
d’escolarització d’infants en situació 
de desemparament o acolliment, i 
també un criteri de renda més ampli i 
no restringit només als perceptors de la 
renda mínima d’inserció.


 Reforçar les funcions de les 
comissions de garanties d’admissió i 
les oficines municipals d’escolarització, 
amb l’objectiu que emprin tots els 
instruments per a una distribució 
equitativa de l’alumnat als centres.


 Estudiar l’efecte que poden tenir els 
nous models de zonificació en la lluita 
contra la segregació.


 Regular específicament el procés 
d’admissió d’alumnat a l’educació 
infantil de primer cicle, també per a les 
admissions fora de termini.


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament/ 
Ens locals


Ensenyament


El Decret d’admissió d’alumnat està en 
procés d’elaboració.


El Decret d’admissió d’alumnat està 
en procés d’elaboració.


El Decret d’admissió d’alumnat està 
en procés d’elaboració.


El Decret d’admissió d’alumnat està 
en procés d’elaboració.


Sense novetats


El Decret d’admissió d’alumnat està 
en procés d’elaboració.


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


Dret a un nivell de vida adequat (art. 27)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Desenvolupar protocols de detecció de 
casos de malnutrició infantil a escala 
local que comptin amb la implicació 
dels serveis socials, els centres escolars 
i altres serveis que s’ocupen d’atendre 
infants.


 Reallotjar les famílies amb 
infants a càrrec que resideixen en 
assentaments de famílies gitanes i 
que viuen en condicions materials 
inadequades i desenvolupar les 
actuacions que escaiguin per garantir 
l’acompanyament de les famílies 
després del reallotjament.


Ensenyament / 
Salut / Benestar 
Social i Família / 


ens locals


Territori i 
Sostenibilitat / 
Ensenyament / 
Salut / Benestar 
Social i Família/ 


ens locals


S’ha estat treballant en el protocol de 
detecció.


Els municipis afectats estan duent 
plans de reallotjament, però encara hi 
ha famílies amb infants que viuen en 
assentaments.


COMPLIMENT
PARCIAL


COMPLIMENT 
PARCIAL







Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Desplegar la LEC per assegurar 
l’equitat i l’efectiva gratuïtat dels 
ensenyaments, garantir el caràcter 
no lucratiu i la voluntarietat de les 
activitats complementàries, i regular les 
ajudes per accedir-hi.


 Desenvolupar actuacions específiques 
per evitar que alumnes en centres 
concertats sol·licitin un canvi de centre 
per raons econòmiques.


 Evitar generalitzar ampliacions de 
ràtio en el procés ordinari d’admissió, a 
fi de preservar el marge de què disposa 
l’Administració educativa en l’ús de 
les ampliacions com a instrument per 
fomentar l’escolarització equilibrada.


 Planificar, encara que sigui amb 
retard afegit, els processos constructius 
dels centres pendents de construcció/
reforma, prestant una atenció especial 
als centres amb més concentració de 
necessitats.


 Garantir una oferta suficient de 
places públiques d’escola bressol als 
municipis, específicament on hi ha forts 
desequilibris entre oferta i demanda.


 Regular les activitats 
complementàries i també els ajuts per 
fomentar-hi l’accés, d’acord amb el que 
estableix la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació (article 50.3)


 Garantir la voluntarietat de les 
activitats complementàries i també la 
seva diferenciació clara de les activitats 
lectives pel que fa al seu contingut 
curricular i horari.


 Fer una convocatòria d’ajuts 
per garantir l’accés en igualtat 
d’oportunitats a les activitats 
complementàries, tal com estableix la   
LEC (article 202 i altres)


 Vetllar perquè cap alumne 
amb dificultats per sufragar-ne el 
cost quedi exclòs de les activitats 
complementàries, tal com estableix el 
Decret198/1987, de 19 de maig (article 4).


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament


Ens locals / 
Ensenyament


Ens locals / 
Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament


Ensenyament


Sense novetats


Sense novetats


En la gestió de les queixes, s’han 
detectat actuacions puntuals 
positives en casos determinats.


Sense disponibilitat pressupostària.


En molts municipis s’han reduït 
les places, tot i que també ho ha 
fet la demanda (bàsicament per 
raons econòmiques i de manca de 
necessitats de conciliació de la vida 
laboral i familiar).


Sense novetats


Sense novetats


Sense disponibilitat pressupostària


En la tramitació de les queixes, s’han 
detectat actuacions puntuals positives 
per part de determinats centres.


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT







Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 No autoritzar quotes per a les 
activitats complementàries quan 
aquestes siguin superiors al cost real de 
l’activitat, tal com estableix el Decret 
198/1987, de 19 de maig (article 6), de 
manera que es garanteixi la igualtat 
d’oportunitats i el seu caràcter no 
lucratiu.


 Establir els criteris per autoritzar 
les quanties màximes que els centres 
poden percebre per a activitats 
complementàries, tal com estableix la 
LEC (article 205.11).


Ensenyament


Ensenyament


Sense novetats


Sense novetats


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


Dret al joc, al descans i a les activitats recreatives i culturals (art. 31)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Desplegar la regulació del lleure 
educatiu, amb una atenció especial als 
aspectes que n’assegurin l’equitat i la 
qualitat.


 Mantenir i incrementar l’esforç 
en subvencions, programes i ajuts 
per assegurar al màxim la igualtat 
d’oportunitats dels infants en l’accés i 
l’aprofitament del lleure educatiu. 


Ensenyament / 
Benestar Social i 


Família


Ensenyament/ 
Benestar Social/


Ens locals


Sense novetats


Globalment, s’ha reduït el 
finançament destinat al lleure, però 
també s’ha incrementat o mantingut, 
en funció del cas, la despesa destinada 
a promoure la participació dels infants 
socialment més desfavorits (inversió 
en centres oberts, subvencions 
destinades a ajuts per a infants, etc.).


PENDENT DE 
COMPLIMENT


COMPLIMENT  
PARCIAL


La separació d’infants i adults als centres de justícia juvenil 
 


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Adoptar les mesures necessàries 
per garantir la separació efectiva dels 
adolescents menors dels adults joves 
als centres educatius del Departament 
de Justícia mitjançant la seva assignació 
en unitats diferenciades, si no és que 
consten motius d’interès, que s’han de 
poder justificar cas per cas. 


 Que els centres oberts estudiïn la 
forma d’organitzar la vida partint del 
factor edat, en la mesura que sigui 
possible, i especialment amb relació 
a la formació i les activitats i al tracte 
educatiu especialitzat.


Justícia


Justícia


El Departament de Justícia informa 
que la distribució dels menors i joves 
constitueix un dels criteris prioritaris 
de selecció i distribució, però no 
l’únic. El contacte i la convivència 
entre menors i majors d’edat no es 
considera perjudicial.


La tipologia de centre no permet 
complir les mesures.


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT







Tortures, tractes degradants, privació de llibertat i justícia de menors (art. 37 i 40)


Recomanació Responsable Posicionament de  
l’Administració


Grau de  
compliment


 Habilitar a la Ciutat de la Justícia 
un nou espai d’espera per a menors 
de protecció, diferenciat de l’espai de 
detenció. 


 Habilitar un espai adequat per atendre 
infants i adolescents a les comissaries.


 Suspendre la decisió de tancar el 
centre Els Til·lers i de reduir places al 
centre Montilivi i reconsiderar la decisió 
d’ampliar la capacitat dels centres Can 
Llupià, El Segre i L’Alzina i mantenir la 
seva capacitat actual.


 Mantenir l’impuls als programes de 
medi obert i de mediació per prevenir la 
reincidència.


Justícia / Interior


Interior / Justícia


Justícia


Justícia


Justícia exposa que l’espai està separat 
i només cal prendre algunes mesures 
organitzatives per garantir que no es 
produeixin contactes. Qualsevol canvi 
pot comportar problemes, però es 
buscaran solucions. Interior assenyala 
que l’espai no és adequat, però no es 
pot assumir cap canvi.


Interior informa que les sales 
de detenció estan degudament 
equipades per atendre la presència 
d’infants i adolescents.


S’ha tancat el centre Els Til·lers i s’han 
reduït les places al centre Montilivi.


Justícia informa que s’ha augmentat 
la plantilla dels equips de medi obert 
i dels equips tècnics i de mediació, 
i s’ha incrementat el nombre de 
professionals als centres per mantenir 
caràcter individualitzat de la sanció.


PENDENT DE 
COMPLIMENT


PENDENT DE 
COMPLIMENT


IMCOMPLERT


PENDENT DE 
COMPLIMENT











12. CONSELL ASSESSOR JOVE


El Consell Assessor Jove del Síndic es va 
crear el curs 2007/2008 amb la finalitat de 
debatre i copsar l’opinió dels joves sobre 
qüestions diverses que afecten els drets 
dels infants i els adolescents. Amb aquesta 
iniciativa, el Síndic es proposava incorporar 
la perspectiva dels adolescents en 
l’orientació de les actuacions que duu a 
terme la institució. Durant el curs 2013/2014, 
els centres educatius que han participat en 
la setena  edició del Consell Assessor Jove 
han estat: Institut Escola Industrial 
(Sabadell), Secció d’Institut Salvador Sunyer 
i Aymerich (Salt), Institut Baix Camp (Reus), 
Institut Bisbe Berenguer (l’Hospitalet de 
Llobregat), Institut Sant Andreu (Barcelona), 
Institut Francisco de Goya (Barcelona), 
Institut Miquel Tarradell (Barcelona) i UEC 
Casal dels Infants (Barcelona).


La temàtica i la metodologia de cada sessió, 
les ha definit l’Àrea d’Infància comptant 
amb les aportacions dels mateixos joves. 
Els temes tractats durant les sessions del 
Consell Assessor Jove han estat:


1. El dret a la informació: usos i valoració 
dels mitjans de comunicació.


2. Els drets polítics (participació, associació, 
reunió i vaga).


3. Els drets dels infants i adolescents en 
l'aplicació de la potestat disciplinària. 


A continuació, es detallen alguns aspectes 
del desenvolupament de les sessions i del 
treball dut a terme.


1. El dret a la informació: usos i 
valoració dels mitjans de comunicació


Mancances: manca d'informació adreçada 
als infants i adolescents, manca de 
participació dels infants i els adolescents 
en els mitjans de comunicació donant la 
seva opinió (per exemple, en temes escolars 
sempre es pregunta l'opinió dels professors, 
i no dels alumnes, però l’opinió dels uns i 
els altres no és la mateixa) i manca de 
consideració de les opinions dels infants i 
adolescents. 


Propostes


• Instaurar canals d’informació i diaris 
amb la intenció de despertar l’interès dels 
més joves.


• Idear mecanismes per recollir l'opinió 
dels més joves. 


• Reduir els preus dels diaris, fer 
descomptes especials per als joves. 


• Deixar diaris a les escoles o centres de 
estudis. 


• Fer diaris als instituts, amb la informació 
sobre el que passa al centre. 


• Difondre més els drets i les obligacions 
dels infants i els adolescents i facilitar que 
es coneguin. 


• Demanar l’opinió als alumnes sobre 
temes que els afectin. 


2. Els drets polítics (participació, 
associació, reunió i vaga)


Mancances: manca d'informació als infants 
i adolescents sobre la possibilitat de 
participar en associacions, poca informació 
sobre la utilitat i les conseqüències de 
manifestar-se, impediments per exercir el 
dret de vaga dels adolescents en l'àmbit 
escolar; sobre el dret de vot, consideren 
que és un dret essencial que permet 
expressar la llibertat d’opinió i de 
pensament i, en el cas d’una consulta, 
s’hauria de poder votar a partir dels setze 
anys.


Propostes 


• Que es pugui votar a partir dels setze 
anys en referéndums i consultes d'acord 
amb la Llei catalana de consultes.


• Que es tingui més en compte l'opinió dels 
adolescents a l'hora de participar en 
manifestacions. Representació dels 
infants/adolescents en l'àmbit polític. 


• Que es faciliti més informació als infants 
i adolescents sobre el dret a associar-se.







• Que s'aporti als joves més informació 
sobre el seu entorn, els seus drets i les 
seves obligacions. 


• Que es faciliti als joves més informació 
pel que fa a l'exercici del dret de vaga. 


3. Les sancions als adolescents


Mancances sobre el tipus de resposta o 
sanció: manca de proporcionalitat entre el 
fet comès i la sanció, manca de finalitat 
educativa d'algunes sancions; consideren 
que l’expulsió del centre escolar hauria de 
ser excepcional i troben negativa l'expulsió 
definitiva. 


Mancances sobre el procediment: manca 
d'escolta, manca de tractament de la sanció 
perquè contribueixi al procés educatiu i de 
creixement de l'alumne, imposició de dues 
sancions per un mateix fet. 


Propostes 


• Fer un seguiment al noi o noia a qui s'ha 
aplicat la sanció per saber per què ho ha 
fet i, depenent dels motius, establir una 
sanció o una altra.


•Conscienciar el noi o noia que la seva 
conducta no és adequada.  


• En cas d’una situació greu, cercar una 
tercera opinió per poder acabar d’aplicar la 
sanció, ja que si només hi ha la versió d’un 
professor i de l’alumne serà difícil posar-se 


d’acord en la sanció o pot ser que el 
professor arribi a posar una sanció injusta. 
Per això caldria una tercera opinió, 
independent de les altres dues, que ajudés 
a aplicar la sanció.  


• Posar una “bústia” a les escoles on els 
alumnes poguessin dipositar-hi queixes 
anònimes.  


• Fer el seguiment del procés educatiu de 
l'alumne després de la mala conducta, a fi 
que no es repeteixi.  


• Quan la sanció va adreçada a un menor 
d'edat, en comptes d’aplicar sancions 
econòmiques, aplicar sancions amb 
treballs socials, atès que la multa 
econòmica, majoritàriament, la paguen els 
pares i no té cap efecte educatiu.  


• En aplicar la sanció, sempre cal escoltar 
el noi/noia, ja que té tot el dret a defensar-se. 


• Buscar alternatives a les expulsions dels 
instituts, atès que no tenen una finalitat 
educativa. 


• Banc de llibres (pagar una quota l'any 
que permeti reutilitzar els llibres.


Les conclusions i les propostes elaborades 
pels membres del Consell Assessor Jove 
del Síndic de Greuges es van discutir en la 
sessió que va tenir lloc el dia 27 de maig de 
2014 en la Comissió d’Infància del 
Parlament de Catalunya.







13. XARXA EUROPEA DE DEFENSORS 
DE LA INFÀNCIA (ENOC)  


L’ENOC (Xarxa Europea de Defensors de la 
Infància) és una associació formada per 
institucions independents de defensa dels 
infants. Va ser fundada el 1997 i actualment 
en són membres trenta-set institucions de 
vint-i-nou estats.


La seva tasca és facilitar la promoció i la 
protecció dels drets dels infants establerts 
per la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els drets de l’infant, donar suport als 
col·lectius de defensa dels drets dels 
infants, compartir informacions i 
estratègies entre els estats membres i 
promoure el desenvolupament d’oficines 
d’ombudsman per a infants, siguin 
independents o integrades en institucions 
de defensa dels drets humans.


Assemblea Anual de l’ENOC 


En la 18a Assemblea Anual de l’ENOC (22 al 
24 d'octubre 2014, Edimburg), la conferència 
va versar sobre l'impacte de l'austeritat en 
la garantia i l'exercici dels drets dels 
infants i adolescents, particularment pel 
que fa a l'accés, la cobertura, la qualitat i el 
cost de la provisió pública de serveis bàsics 
destinats a la infància i l'adolescència, i 
també sobre l'obligació dels estats membres 
en relació amb la prevalença de la pobresa 
infantil. Entre d’altres, hi va intervenir el 
professor Hugh Frazer, coordinador de la 
Xarxa d'Experts Independents en Exclusió 
Social de la Universitat d'Irlanda; Joanne 
Vincenten, directora de l'European Child 
Safety Alliance; Aoife Nolan, professora 
sobre drets humans a la Universitat de 
Nottingham, i Kate Pickett, professora de 
la Universitat de York i coautora de The 
Spirit Level.


Durant el decurs de la reunió es van poder 
analitzar els continguts sobre aquesta 
situació presentats pels representants de 


les institucions dels diversos països 
assistents, i també intercanviar 
informacions i experiències respecte de 
qüestions i problemàtiques diverses que 
apareixen en contextos d'austeritat.


Com a conclusió, els membres de l'ENOC 
van expressar la seva profunda preocupació 
en relació amb l'impacte de l'austeritat i la 
pobresa en la realització dels drets dels 
infants i adolescents a través de la 
signatura conjunta d'una declaració sobre 
infància i austeritat, que es reprodueix 
més endavant.


Finalment, va ser escollida la nova junta 
de l’ENOC i es va nomenar Marc Dullaert, 
defensor dels drets de la infància 
d'Holanda, com a president, i l'adjunta per 
a la defensa dels drets dels infants i els 
adolescents del Síndic com a secretària.


Projecte de participació d'infants i 
adolescents de l'ENOC


Enguany, com a projecte de participació 
d'infants i adolescents, l'ENOC ha creat, 
amb la col·laboració del Consell d'Europa, 
un documental titulat "Austerity Bites: 
Children Voices" (Apunts sobre l'austeritat: 
les veus dels infants), destinat a mostrar 
l'impacte de l'austeritat en l'assoliment 
dels drets dels infants i els adolescents, 
amb la producció final de trenta-dos 
videoclips de dos minuts cadascun. 


El projecte ha estat desenvolupat pel 
Comissari de Drets dels Infants d'Escòcia i 
va ser exhibit per primera vegada durant 
la Conferència General de l'ENOC celebrada 
a Edimburg (22-24 octubre 2014).


El projecte ha tingut com a objectiu donar 
suport a trenta-dos infants i joves afectats 
per l'austeritat de vuit països europeus, a 
fi d'escoltar-los, parlar dels aspectes de la 
crisi que han afectat més les seves vides, i 
també de la garantia i l'exercici dels seus 
drets.


1 Yannis (11 onze anys), col·laborador en el projecte participatiu de l'ENOC “Apunts sobre l'austeritat: Les veus dels infants”.
2 Innocenti Research Centre, Child Poverty in Perspective – An overview of child well-being in rich countries: A comprehensive assessment 
of the lives and well-being of children and adolescents in the economically advanced nations (UNICEF, 2007).  
3 Comissió Europea, Recomanació de la Comissió de 20 de febrer de 2013 “Invertir en la infància: Trencar el cicle del desavantatge”.
4 Comissari de Drets Humans del Consell d'Europa “Protegir els drets humans en temps de crisi econòmica”.
5 Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa “Posar fi a la pobresa a Europa”, Resolució 1995 de 2014.
6 UNICEF Per una recuperació amb rostre humà (2012).
7 Per a més informació, vegeu: How the Economic and Financial Crisis is Affecting Children and Young People in Europe (Eurochild); Per una 
recuperació amb rostre humà (UNICEF); “Protegir els drets humans en temps de crisi econòmica” (Comissari de Drets Humans del Consell 
d'Europa).







El documental “Austerity Bites: Children 
Voices” es podrà trobar a partir del mes de 
desembre del 2014 al lloc web de l'ENOC.


Declaració sobre els infants i les 
polítiques d'austeritat (adoptada durant 
la 18a Assemblea General de l'ENOC, 
Edimburg, 24 d'octubre de 2014)


“Volem assumir el paper que ens correspon 
en la construcció d'un futur prometedor 
per a les viles i ciutats en què vivim. 
Podem fer això en temps de crisi?”1


Nosaltres, membres de l'ENOC, com a 
institucions independents de defensa dels 
drets dels infants, expressem la nostra 
preocupació pel que fa a l'impacte de 
l'austeritat i de la pobresa en l'assoliment 
dels drets dels infants i dels adolescents. 
L'actual crisi econòmica i financera i les 
maneres de respondre-hi per part dels 
estats han tingut efectes perjudicials 
importants en el gaudi per part dels infants 
dels drets civils, polítics, econòmics, 
socials i culturals que els reconeix la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l'infant. Viure en una situació de 
pobresa no solament té efectes sobre la 
vida dels infants durant la infantesa, sinó 
que limita les seves oportunitats futures 
com a adults.2 Efectivament, atesa la 
relació entre pobresa infantil i mortalitat 
infantil, viure en situació de pobresa pot 
acabar provocant que els infants no arribin 
a l'edat adulta. Els impactes de la pobresa 
infantil en els drets dels infants, inclosa la 
pobresa provocada o agreujada per una 
austeritat fiscal, són, doncs, de gran abast 
i alhora d'una naturalesa de curt i llarg 
termini. 


Tot i que la vulneració de drets dels infants 
a causa de la pobresa sempre han estat un 
problema als països europeus, és clar que 
l'actual crisi econòmica i financera ha 
provocat un increment dels nivells de 
pobresa infantil i exclusió social en molts 
països europeus.3 En molts països la 
pobresa infantil arran de la crisi ha 
augmentat de manera molt més 


exponencial que la taxa de pobresa entre 
la població general.4 


L'Assemblea Parlamentària del Consell 
d'Europa ha declarat que està alarmada 
després d'haver llegit en informes 
provinents d'alguns països europeus sobre 
malnutrició infantil, infants que es queden 
desproveïts d'atenció parental perquè els 
seus pares es veuen abocats a trobar feina 
a l'estranger, i el ressorgiment del treball 
infantil, sense oblidar el baix rendiment de 
molts infants a l'educació secundària.5 
D'acord amb l'experiència als nostres 
països respectius, els membres de l'ENOC 
reiterem aquesta preocupació. 


A banda dels efectes de l'atur parental i de 
la disminució de la renda familiar provocats 
directament per la crisi, un gran ventall de 
mesures d'austeritat han afectat 
negativament els drets dels infants en 
molts països europeus. Això inclou, entre 
d'altres, retallades als serveis socials i als 
programes de protecció, limitació dels 
ajuts, reformes legals pel que fa a la 
retribució en el sector públic i augment de 
les taxes sobre el consum de productes 
bàsics.6 Les retallades en la despesa social 
inevitablement han tingut un impacte 
important en infants dependents de 
programes i serveis socials.


Els drets afectats per la pobresa infantil i 
pels efectes agreujants de les polítiques 
d'austeritat són el dret a un nivell de vida 
adequat, incloent-hi l'alimentació, la roba i 
l'habitatge, el dret a l'educació, al nivell de 
salut més alt possible, a l'assistència 
lletrada, al lleure, a expressar la seva 
opinió, a gaudir de seguretat social, a la 
vida en família, al recurs alternatiu a la 
família, a la protecció contra qualsevol 
forma de violència física o psicològica i 
molts dels drets dels infants amb 
discapacitat.7 Això ha quedat palès amb les 
contribucions dels infants que han aportat 
informació per a aquesta declaració sobre 
com han impactat la pobresa i la crisi 
econòmica en les seves vides i societats.8 


L'article 4 de la Convenció obliga els estats 
signants a prendre totes les mesures 


8 Vegeu els testimonis aportats pels infants com a part d'un projecte de participació de l'ENOC “Apunts sobre l'austeritat: Les veus dels 
infants” http://www.sccyp.org.uk/enoc/.
9 Observació general núm. 16 (2013) sobre les obligacions dels estats amb relació als impactes del sector econòmic en els drets dels infants.
10 Comunicació de la Comissió adreçada al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Europeu Econòmic i Social i al Comitè de les Regions 
“Una agenda europea per als drets dels infants”, COM (2011). 







legislatives, administratives i d'altres que 
siguin pertinents per garantir el 
compliment dels drets que reconeix la 
Convenció. Quan el dret en qüestió té una 
naturalesa econòmica, social i cultural, els 
estats han de prendre aquestes mesures 
amb el màxim abast dels recursos 
disponibles i, si cal, dins del marc de la 
cooperació internacional. La contenció de 
la despesa no pot ser cap excusa per no 
respectar els drets civils i polítics. Tampoc 
no pot servir de justificació per a la 
discriminació o ni per un incompliment de 
la garantia dels drets dels infants en 
condicions d'igualtat.


Quan es tracta de drets econòmics, socials i 
culturals, els estats només poden 
justificar-ne una manca de compliment 
quan els recursos financers, humans i 
tecnològics realment disponibles es 
demostrin insuficients. Els estats han de 
prioritzar els infants més vulnerables en les 
seves polítiques. Fins i tot quan el compliment 
dels drets dels infants és impossible a causa 
de la manca de recursos, es requereix als 
estats que vagin encaminant-se cap a 
l'acompliment, tan ràpid com sigui possible, 
d'aquest objectiu. Quan un estat adopta 
mesures regressives pel que fa a l'assoliment 
d'un dret econòmic, social o cultural ha de 
poder demostrar que ha considerat amb 
deteniment totes les alternatives, incloent-hi 
donar importància als punts de vista que 
hagin expressat els infants sobre la matèria, 
i que la seva decisió és justificada tenint en 
compte tots els drets que estableix la 
Convenció. 


Els estats signants de la Convenció tenen el 
deure de fer complir els drets. Tanmateix, 
els efectes de les mesures d'austeritat i de la 
pobresa en l'assoliment dels drets dels 
infants i els adolescents també han estat 
provocats per accions i decisions d'actors no 
governamentals, com ara organitzacions 
intergovernamentals, bancs centrals o 
agències de classificació. L'ENOC emfasitza 
la importància que es reconegui el paper 
d'aquests actors quan es prenguin en 
consideració les mesures per pal·liar la 
pobresa infantil provocada per la crisi. 


El Comitè dels Drets de l'Infant ha posat de 
manifest que els estats que estan 
compromesos amb el desenvolupament 
internacional, les organitzacions financeres 


o de comerç han de prendre les mesures 
pertinents per actuar d'acord amb la 
Convenció a l'hora de prendre decisions i de 
funcionar.9 Això afecta les organitzacions 
intergovernamentals com ara la Unió 
Europea i institucions financeres com ara el 
Fons Monetari Internacional. L'ENOC observa 
la manca d'avaluació per part de la Comissió 
Europea o del  Fons Monetari Internacional 
dels impactes en els drets dels infants dels 
acords formalitzats amb els estats de 
l'eurozona com a condició prèvia a un rescat 
financer o als préstecs assistencials, la qual 
cosa hauria pogut evitar o pal·liar els efectes 
negatius d'aquests acords en els drets dels 
infants. 


RECOMANACIONS


1. L'ENOC recomana que totes les accions 
dels estats es duguin a terme de conformitat 
amb els drets dels infants, en línia amb la 
resolució de l'Assemblea Parlamentària 
del Consell d'Europa “Posar fi a la pobresa 
infantil a Europa” i la recomanació de la 
Comissió Europea “Invertir en la infància: 
Trencar el cicle del desavantatge”.


2. L'ENOC recomana que l'estratègia per 
als drets dels infants del Consell d'Europa, 
que ha d'estar enllestida el 2015, hauria 
d'incloure un focus sobre pobresa infantil i 
els efectes en curs de la crisi econòmica 
(incloent-hi les polítiques d'austeritat), 
com també l'hauria d'incloure la propera 
Agenda sobre els drets dels infants de la 
Unió Europea.10 L'ENOC demana a la Unió 
Europea que garanteixi que els drets dels 
infants es tenen en compte en tots els 
processos i les mesures que tenen a veure 
directament o indirecta amb la pobresa 
infantil (incloent-hi les polítiques socials, 
sanitàries, educatives i laborals). Això 
s'hauria de produir durant la formulació, 
l'execució, la supervisió i l'avaluació 
d'aquestes polítiques. 


3. L'ENOC recomana que tots els estats 
europeus preparin i adoptin un pla 
estratègic integral per combatre la pobresa 
infantil i l'exclusió social. Aquest pla s'ha 
de basar en els punts de vista i les 
experiències dels infants, particularment 
dels que viuen en una situació de pobresa 
o tenen risc de patir-la. Aquest pla hauria 
de formar part d'un pla d'acció sobre els 







drets de l'infant més ampli, que hauria de 
tenir un calendari, uns objectius quantificables 
i un mecanisme d'execució i de supervisió. 
S'han d'identificar les responsabilitats 
d'òrgans subnacionals i supranacionals i 
s'han de supervisar les seves actuacions de 
manera efectiva. 


4. L'ENOC recomana que totes les 
institucions i els estats europeus 
garanteixin que es recullen prou dades 
fiables, desagregades convenientment, 
sobre els infants. Aquestes dades haurien 
de servir com a base per orientar les 
polítiques en matèria de pobresa infantil. 


5. L'ENOC recomana que tots els estats 
europeus estableixin “pressupostos per a 
la infància” que impliquin la identificació i 
l'anàlisi dels recursos per a la infància en 
els pressupostos generals. Això és necessari 
per garantir el control dels recursos en les 
polítiques relacionades amb la infància. 


6. L'ENOC recomana que tots els estats 
europeus garanteixin que totes les seves 
polítiques, lleis i pràctiques es fan de 
conformitat amb els instruments legals en 
matèria de protecció de la infància, 
particularment amb la Convenció dels 
drets de l'infant. Això inclou totes les 
polítiques pressupostàries i financeres i 
els seus resultats a escala nacional i 
subnacional. Això comportarà un procés 
continuat d'avaluació de l'impacte dels 
drets dels infants i d'adopció de les mesures 
principals per garantir-los.


7. L'ENOC recomana que tota la despesa 
pública a escala nacional i subnacional i 
altres decisions sobre els recursos s'han 
d'orientar prioritzant les necessitats, els 
drets i l'interès superior dels infants, amb 
un èmfasi especial en els infants en 
exclusió social o amb risc de patir-la. Això 
inclou la presa de decisions en contextos de 
crisi econòmica i financera o d'emergència.
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