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

1.10. Resolucions

Resolució 994/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la reorganització de diverses estructures sanitàries del 
Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10
Adopció p. 9

Resolució 995/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el servei de vigilància diària del CAP Constantí
Trams. 250-01361/10 i 250-01391/10 
Adopció p. 9

Resolució 996/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la dotació pressupostària i l’impuls del Pla integral d’atenció 
a les persones amb trastorns mentals i addiccions
Tram. 250-01366/10
Adopció p. 10

Resolució 997/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment de la qualitat assistencial del transport sani-
tari i dels drets dels treballadors del sector en la licitació del 
concurs de transport sanitari TS-14
Tram. 250-01404/10
Adopció p. 10

Resolució 998/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació del Reial decret 1088/2005, pel qual s’esta-
bleixen els requisits tècnics i condicions mínimes de l’hemo-
donació i dels centres i serveis de transfusió
Tram. 250-01407/10
Adopció p. 11

Resolució 999/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la dotació de personal dels centres penitenciaris
Tram. 250-01401/10
Adopció p. 11

Resolució 1000/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la dotació de recursos econòmics i humans dels centres 
penitenciaris i el foment dels processos de reinserció dels 
interns
Tram. 250-01402/10
Adopció p. 11

Resolució 1001/X del Parlament de Catalunya, de 
suport als Campamentos Dignidad d’Extremadura
Tram. 250-01425/10
Adopció p. 12

Resolució 1012/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació del pres en vaga de fam José Antúnez Becerra
Tram. 250-01582/10
Adopció p. 12

Resolució 1013/X del Parlament de Catalunya, re-
lativa a l’Informe de fiscalització 28/2014, sobre el Departa-

ment d’Ensenyament, gestió econòmica del complex edu-
catiu de Tarragona, corresponent al 2011
Tram. 256-00043/10
Adopció p. 13

Resolució 1014/X del Parlament de Catalunya, rela-
tiva a l’Informe de fiscalització 31/2014, sobre Reg Sistema 
Segarra-Garrigues, SAU, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00046/10
Adopció p. 13

Resolució 1015/X del Parlament de Catalunya, re-
lativa a l’Informe de fiscalització 32/2014, sobre l’anàlisi de 
l’evolució de l’endeutament financer de la Generalitat de Ca-
talunya, corresponent al període 2008-2012
Tram. 256-00047/10
Adopció p. 13

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 directiva del Consell que modifica la Directiva 
2011/16/UE pel que fa a l’intercanvi automàtic i obligatori de 
la informació en l’àmbit de la fiscalitat
Tram. 295-00189/10
Coneixement de la proposta p. 14

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 la retirada dels expedi-
ents sancionadors oberts arran de la campanya de la Plata-
forma Stop Pujades Transport Públic
Tram. 250-01449/10
Rebuig p. 14

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un infor
me a la Sindicatura de Comptes o altres actua
cions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes d’una ampliació de l’informe de fiscalització 
relatiu a l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de 
Creixell
Tram. 253-00005/10
Rebuig p. 14
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 15
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 15

Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 15

Projecte de llei del sòl d’ús agrari
Tram. 200-00041/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 16
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 20

Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 20

Proposició de llei de creació del municipi de Me-
dinyà
Tram. 202-00075/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 21

Proposició de llei de modificació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 21

Proposició de llei de garantia del temps màxim de 
resposta en l’atenció sanitària
Tram. 202-00081/10
Esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista
Tram. 202-00082/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, 
del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs al servei de la Generalitat
Tram. 202-00083/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei per la qual es regula el règim retri-
butiu del personal directiu del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya
Tram. 202-00084/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de balances fiscals territorialit-
zades
Tram. 202-00085/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de millora del règim pressupostari 
de les institucions estatutàries
Tram. 202-00086/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

Proposició de llei de protecció de la maternitat
Tram. 202-00087/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

Proposició de llei de rebaixa de l’impost sobre suc-
cessions i donacions
Tram. 202-00088/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

Proposició de llei de modificació de l’article 90 de la 
Llei 12/2009, d’educació
Tram. 202-00089/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00091/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, de Badalona
Tram. 250-01437/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
llars d’infants municipals
Tram. 250-01438/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Serra de Miralles, de Tordera, i de la Secció d’Estudis Se-
cundaris Tordera
Tram. 250-01474/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ensenyaments musicals superiors
Tram. 250-01481/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a les escoles Pau Picasso, Rafael Alberti i Pera 
de Tera, de Badalona
Tram. 250-01488/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
Tram. 250-01584/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la dotació de l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat, 
amb els recursos necessaris per al funcionament del servei 
d’urgències
Tram. 250-01585/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el conflicte laboral en 
el sector del manteniment i el muntatge de la xarxa elèctrica
Tram. 250-01586/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de l’autopista C-32 de Blanes a Lloret de Mar
Tram. 250-01587/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25
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Proposta de resolució sobre la protecció civil
Tram. 250-01588/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució de rebuig de la Llei de l’Estat 
9/2014, de telecomunicacions
Tram. 250-01589/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la creació d’una ofici-
na d’atenció, informació i orientació a les víctimes del terro-
risme
Tram. 250-01590/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la reorientació de l’ac-
ció exterior de la Generalitat
Tram. 250-01591/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’acció exterior de la 
Generalitat
Tram. 250-01592/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de llei del sistema de policia
Tram. 250-01593/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
gimnàs a l’Escola L’Areny, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01594/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la dotació del centre 
d’educació especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01595/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01596/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el procés de fusió de 
l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01597/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres d’adequació de l’Institut d’Aran i de l’Escola Garona, 
de Vielha e Mijaran
Tram. 250-01598/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’augment dels recur-
sos destinats a les biblioteques públiques amb motiu de la 
declaració del 2015 com a Any de les Biblioteques
Tram. 250-01599/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’expulsió de la selec-
ció catalana del Campionat Mundial de Futbol Sala del 2015
Tram. 250-01600/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la reedició dels dos-
siers de l’Institut d’Estadística de Catalunya sobre les en-
questes econòmiques als ens de serveis socials i als centres 
d’atenció a la gent gran
Tram. 250-01601/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre els pagaments pen-
dents amb la Fundació Privada Marpi, de Pineda de Mar
Tram. 250-01602/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la situació dels drets 
humans i la seguretat dels representants polítics i socials a 
Veneçuela
Tram. 250-01603/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocupació de 
les persones amb capacitat intel·lectual límit
Tram. 250-01604/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’habilitació de la resi-
dència i centre de dia per a gent gran d’Alchemika, de Bar-
celona
Tram. 250-01605/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la incoació d’un ex-
pedient sancionador a l’empresa Puigfel, de Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 250-01606/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció d’una presa al congost de Mont-rebei
Tram. 250-01607/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre el tancament de l’em-
presa Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses
Tram. 250-01608/10
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la declaració del mas-
sís de Garraf com a parc natural
Tram. 250-01609/10
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre el centre de dia i casal 
de la gent gran de Blancafort
Tram. 250-01610/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la situació dels treba-
lladors de Badalona Serveis Assistencials
Tram. 250-01611/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució de suport a la tasca de de-
fensa dels drets humans duta a terme per persones i orga-
nitzacions guatemalenques
Tram. 250-01612/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre el projecte per a instal-
lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet
Tram. 250-01613/10
Presentació p. 33
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Catalana de 
Protecció Social
Tram. 300-00299/10
Presentació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de mesures 
d’acció positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats
Tram. 300-00300/10
Presentació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona
Tram. 300-00301/10
Presentació p. 35

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació de les persones de més de quaranta-
cinc anys
Tram. 300-00302/10
Presentació p. 35

Interpel·lació al Govern sobre la problemàtica del 
«sensellarisme»
Tram. 300-00303/10
Presentació p. 35

Interpel·lació al Govern sobre els plans de millora de 
barris i d’àrees urbanes
Tram. 300-00304/10
Presentació p. 35

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
2/2005, sobre la Memòria dels comptes generals dels muni-
cipis, corresponent al 2012
Tram. 258-00033/10
Presentació p. 36
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 36

4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 811/X, so-
bre el document per a un pla estratègic de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 290-00726/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 36

Control del compliment de la Resolució 814/X, so-
bre la informació al Parlament de les gestions relatives a tan-
caments d’empreses i expedients de regulació d’ocupació
Tram. 290-00729/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 37

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 83/X, sobre les 
polítiques de conservació i gestió del medi natural
Tram. 390-00083/10
Sol·licitud de criteri de la Comissió p. 37

Control del compliment de la Moció 147/X, sobre les 
polítiques públiques amb relació a l’economia col·laborativa
Tram. 390-00147/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 38

Control del compliment de la Moció 161/X, sobre la 
informació relativa als efectes del procés d’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 390-00161/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 38

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social 
i Família sobre el compliment de la Resolució 301/X, sobre la 
situació de la joventut, i de la Moció 164/X, sobre les mesu-
res per a fer front a la desocupació juvenil
Tram. 354-00394/10
Rebuig de la sol·licitud p. 39

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural sobre la situació creada per la definició 
d’«agricultor en actiu» que estableix el Reial decret 1075/2014 
i la seva repercussió en els ajuts dels fons europeus
Tram. 354-00405/10
Sol·licitud i tramitació p. 39

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Marea Granate davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut perquè expliqui les propostes d’aquest col·lectiu
Tram. 356-01121/10
Acord sobre la sol·licitud p. 39

Sol·licitud de compareixença de M. Àngels Cabasés 
i Agnès Pardell, autores del llibre Una visión crítica del Plan 
de implantación de la garantía juvenil, davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè presentin aquest llibre
Tram. 356-01122/10
Acord sobre la sol·licitud p. 39

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè expliqui la política d’habitatge per a joves
Tram. 356-01152/10
Acord sobre la sol·licitud p. 39

Sol·licitud de compareixença de la directora dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
la tramesa de la col·lecció de cromos Tarragonins. Personat-
ges de les nostres comarques als centres educatius
Tram. 356-01185/10
Sol·licitud p. 39

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Con-
sultoria Independents de Catalunya davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats 
d’aquesta entitat
Tram. 356-01199/10
Sol·licitud p. 40

Sol·licitud de compareixença de Ramon Tremosa, 
en representació de Convergència i Unió, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l’àm-
bit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01200/10
Sol·licitud p. 40

Sol·licitud de compareixença de Francesc Gambús, 
en representació de Convergència i Unió, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l’àm-
bit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01201/10
Sol·licitud p. 40
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Ter-
ricabres, en representació d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics 
perquè informi sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01202/10
Sol·licitud p. 40

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Maragall, en 
representació d’Esquerra Republicana de Catalunya, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics perquè informi so-
bre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01203/10
Sol·licitud p. 40

Sol·licitud de compareixença de Javier López, en 
representació del Partit dels Socialistes de Catalunya, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics perquè infor-
mi sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01204/10
Sol·licitud p. 40

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Urtasun, en 
representació d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i 
Alternativa, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgè-
nics perquè informi sobre l’àmbit d’actuació de la Subco-
missió
Tram. 356-01205/10
Sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença de Santiago Fisas, 
en representació del Partit Popular de Catalunya, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics perquè informi so-
bre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01206/10
Sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença de Javier Nart, en re-
presentació de Ciutadans, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics perquè informi sobre l’àmbit d’actuació de 
la Subcomissió
Tram. 356-01207/10
Sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença de Carles Girauta, en 
representació de Ciutadans, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics perquè informi sobre l’àmbit d’actuació de 
la Subcomissió
Tram. 356-01208/10
Sol·licitud p. 41

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Fa-
mília sobre el mapa de prestacions socials
Tram. 355-00219/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 41

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb els consellers d’Economia i Conei-
xement i de Territori i Sostenibilitat sobre el procés d’adjudi-
cació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00220/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 41

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

Compareixença de Jean-Guillaume Goethals, ju-
rista expert en protecció social i conseller del Centre Públic 
d’Acció Social de Saint-Gilles, a Brussel·les, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya
Tram. 353-00481/10
Decaïment p. 42

Compareixença d’Alícia Adserà, professora de la 
Woodrow Wilson School of Public and International Affairs 
i membre associada de l’Office of Population Research a la 
Universitat de Princeton (Estats Units d’Amèrica), amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00492/10
Decaïment p. 42

Compareixença d’Esther Sánchez i Torres, profes-
sora de dret privat d’ESADE, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00497/10
Decaïment p. 42

Compareixença de Magda Mercader, experta en 
costos i beneficis de rendes socials, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00516/10
Decaïment p. 42

Compareixença d’una representació del Síndic de 
Greuges amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00529/10
Substanciació p. 42

Compareixença de Josep Manel Busqueta, en re-
presentació del Seminari d’Economia Crítica Taifa, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00534/10
Decaïment p. 42

Compareixença dels representants de la Comis-
sió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció en 
el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
altres que el president o el secretari amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 353-00538/10
Substanciació p. 42

Compareixença dels representants de la Federació 
de Municipis de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00539/10
Substanciació p. 43

Compareixença dels representants de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques en el Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00540/10
Decaïment p. 43

Compareixença dels representants dels consells 
comarcals en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00541/10
Decaïment p. 43

Compareixença dels representants de les entitats 
d’iniciativa social col·laboradores del Programa interdepar-
tamental de la renda mínima d’inserció en el Comitè de Se-
guiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Pro-
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posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00542/10
Substanciació p. 43

Compareixença dels representants de les organit-
zacions empresarials més representatives en el Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00544/10
Substanciació p. 43

Compareixença dels representants de l’Institut Ca-
talà de les Dones en el Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00545/10
Decaïment p. 43

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
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Comerç Ciutadà 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. 353-00880/10
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

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 modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00886/10
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

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
Decaïment p. 45

Compareixença de Mercè Tatjer, 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
Decaïment p. 45

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
Substanciació p. 46

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
Substanciació p. 46
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Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català del Suro davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a explicar les conclusions de l’informe Avaluació eco-
nòmica de les externalitats positives dels boscos surers ca-
talans
Tram. 357-00250/10
Substanciació p. 46

Compareixença de Guillem Genover, representant 
de Retecork, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a explicar les conclusions de l’informe Avaluació eco-
nòmica de les externalitats positives dels boscos surers 
catalans
Tram. 357-00251/10
Substanciació p. 46

Compareixença de Carlos Gibert, alcalde de la Gra-
nadella, i de Sergi Saladié, professor associat de la Universi-
tat Rovira i Virgili, per a presentar l’estudi Impacte econòmic 
de l’energia eòlica a escala local a Catalunya
Tram. 357-00320/10
Substanciació p. 46

Compareixença d’una representació de l’Observa-
tori Català de la Joventut davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a presentar l’Enquesta a la joventut 2012
Tram. 357-00688/10
Substanciació p. 46

Compareixença de Sixte Cambra, president de l’Au-
toritat Portuària de Barcelona, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat per a informar sobre la seguretat del port, la 
policia portuària i l’acord de cessió d’ús d’infraestructures 
del port a la Guàrdia Civil
Tram. 357-00739/10
Substanciació p. 46

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el Projecte 
futur sector fusta
Tram. 357-00762/10
Substanciació p. 46

Compareixença de Laura Cutillas Santillan, de Fo-
cio, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00853/10
Substanciació p. 47

Compareixença d’una representació de la Comis-
sió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garan-
tida de Ciutadania Establerta per l’Article 24.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a valorar les aportacions de les 
organitzacions i els grups socials en el tràmit de compa-
reixences del procediment legislatiu d’aquesta proposició 
de llei
Tram. 357-01291/10
Substanciació p. 47

Compareixença d’Albert Cañigueral, economista i 
expert en economia col·laborativa, davant la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01315/10
Substanciació p. 47

Compareixença de Miguel Ferrer, advocat i consul-
tor en negocis digitals, davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01316/10
Substanciació p. 47

Compareixença de Pere Rusiñol, president de la 
Cooperativa Alternativas Económicas, davant la Comissió 

d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa
Tram. 357-01318/10
Substanciació p. 47

Compareixença de Miquel Martí, director d’Ecom-
merce & Tech Barcelona, davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01319/10
Substanciació p. 47

Compareixença de la secretària d’estat d’Ocupació 
davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Deso-
cupació
Tram. 357-01337/10
Substanciació p. 47

Compareixença de Joan Anton Sánchez Carreté, 
assessor fiscal, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01349/10
Substanciació p. 48

Compareixença d’una representació de Marea Gra-
nate davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a ex-
plicar les propostes d’aquest col·lectiu
Tram. 357-01351/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48
Substanciació p. 48

Compareixença de M. Àngels Cabasés i Agnès Par-
dell, autores del llibre Una visión crítica del Plan de implanta-
ción de la garantía juvenil, davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a presentar aquest llibre
Tram. 357-01352/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
explicar la política d’habitatge per a joves
Tram. 357-01353/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 53
Convocada per al 29 d’abril de 2015 p. 48

4.80. Síndic de Greuges

Resolució del Síndic de Greuges de creació del Me-
canisme Català per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
Coneixement p. 49

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
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió p. 50

Recurs d’inconstitucionalitat 1442/2015, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra la Llei 16/2014, del 
4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea
Tram. 381-00009/10
Coneixement i acord de compareixença del Parlament p. 58
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4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
Tram. 202-00090/10
Obertura de la tramitació p. 58

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment i reparació 
de les instal·lacions de climatització i de la instal·lació d’un 
nou sistema de control i gestió del maquinari del Parlament 
de Catalunya
Tram. 615-00009/10
Nomenament de la Mesa de contractació p. 63

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 994/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la reorganització de diverses es
tructures sanitàries del Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 31, 09.04.2015, DSPC-C 684

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 9 d’abril 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la reorganització de diverses estructures sa-
nitàries del Vallès Occidental (tram. 250-01383/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
ta (reg. 98866), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 100668), pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 101908) i pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 101953).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Crear una comissió ad hoc per a la zona sanitària 
del Vallès Occidental Est, integrada per: 

– Representants dels ajuntaments de la zona sanità-
ria i del consell comarcal corresponent, amb el garan-
timent de representació de les formacions polítiques 
amb càrrecs electes.

– Representants del Departament de Salut, amb les 
persones que es considerin oportunes del mateix ter-
ritori i també del CatSalut.

– Representants dels agents socials afectats: usuaris, 
pacients i veïns.

En el marc d’aquesta comissió, s’han de dur a terme 
les accions següents: 

– L’anàlisi i el diagnòstic de les deficiències que es pa-
teixen als serveis d’urgències.

– El tractament de tot el que està relacionat amb els 
fluxos de derivacions.

– L’anàlisi dels recursos per a l’atenció primària i es-
pecialitzada.

– L’anàlisi dels llits disponibles i dels llits necessaris 
per a prestar l’atenció adequada als pacients del Vallès 
Occidental Est.

– La confecció d’un calendari per a tractar totes les 
qüestions esmentades i proposar acords i solucions.

b) Impulsar, al més aviat possible, la constitució dels 
òrgans de participació territorial del sector sanitari del 
Vallès Occidental Est, d’acord amb el que estableix la 
Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya.

c) Fer totes les actuacions necessàries per tal de sig-
nar un nou conveni per al Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), abans 
XHUP, que garanteixi la recuperació salarial de les 
retallades sofertes els darrers anys pels treballadors 
del Consorci Hospitalari Parc Taulí i del Consorci Sa-
nitari de Terrassa, per tal que puguin recuperar amb 
aquest conveni: 

– La congelació salarial des de l’any 2008.

– La reducció d’un 5% del sou des del juny del 2010.

– Els pactes d’empresa del 2011 que suprimien la paga 
de beneficis.

– L’eliminació de la paga de Nadal del 2012.

– La reducció de la paga de Nadal del 2013 i del 2014 
als centres esmentats (un en una mensualitat i l’altre en 
la paga de Nadal).

d) Transferir els recursos suficients al Consorci Sani-
tari Parc Taulí perquè pugui afrontar la recuperació 
del cent per cent de la catorzena paga dels professio-
nals sanitaris durant el 2015.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió 
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 995/X del Parlament de Catalu
nya, sobre el servei de vigilància diària del 
CAP Constantí
Trams. 250-01361/10 i 250-01391/10 

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 31, 09.04.2015, DSPC-C 684

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 9 d’abril 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el servei de vigilància diària del CAP Constantí 
(tram. 250-01361/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 101896) i pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 101917), i la Proposta de resolució so-
bre el restabliment del servei de seguretat del centre 
d’atenció primària de Constantí (tram. 250-01391/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
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talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 105096) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 105114 i 
106045).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar 
immediatament, i d’acord amb l’Ajuntament de Cons-
tantí (Tarragonès), el servei de vigilància diària del 
CAP Constantí, de manera que hi hagi una dotació, 
una cobertura i uns horaris, amb l’objectiu que restin 
garantides la seguretat dels professionals del centre i 
l’atenció als usuaris sense exposició a riscos ni altera-
cions de l’ordre públic.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 996/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la dotació pressupostària i l’im
puls del Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorns mentals i addiccions
Tram. 250-01366/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 31, 09.04.2015, DSPC-C 684

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 9 d’abril 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’aprovació d’un pla estratègic de salut mental 
(tram. 250-01366/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 98867) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
101918).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir als pressupostos per al 2015 la dotació 
pressupostària suficient per al desenvolupament òptim 
del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns 
mentals i addiccions.

b) Impulsar el Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorns mentals i addiccions amb l’objectiu de 
contribuir al millorament de la coordinació de tots els 

centres que formen la infraestructura de serveis de sa-
lut mental de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 997/X del Parlament de Catalu
nya, sobre el garantiment de la qualitat as
sistencial del transport sanitari i dels drets 
dels treballadors del sector en la licitació del 
concurs de transport sanitari TS14
Tram. 250-01404/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 31, 09.04.2015, DSPC-C 684

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 9 d’abril 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre el garantiment de la qualitat assistencial 
del transport sanitari i dels drets dels treballadors del 
sector en la licitació del concurs de transport sanita-
ri TS-14 (tram. 250-01404/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel 
Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya valora positivament 
l’acord per a impulsar un servei de qualitat en el des-
envolupament del proper concurs de transport sanitari 
TS/14.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir la qualitat assistencial del transport sani-
tari en la licitació del proper concurs de transport sa-
nitari TS-14.

b) Vetllar perquè en les adjudicacions resultants del con-
curs de transport sanitari TS-14 no es produeixin baixes 
temeràries que posin en risc el compliment efectiu del 
contracte i es preservi l’interès públic en la prestació 
del servei, d’acord amb el que estableix la Moció 3/X del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de salut.

c) Garantir el manteniment del marc laboral vigent i el 
Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballa-
dors de malalts i accidentats en ambulància, del febrer 
del 2014, amb respecte per la negociació col·lectiva de 
les parts.
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d) Requerir al Departament de Salut, com a garant del 
servei de transport sanitari, un informe en què, a més 
de quina és l’empresa que gestiona aquest servei, es 
constati que resta garantit el manteniment de la forma-
ció dels treballadors, i també les condicions laborals 
actuals i el Conveni col·lectiu de treball per a empreses 
i treballadors de malalts i accidentats en ambulància, 
del febrer del 2014, amb respecte per la negociació col-
lectiva de les parts.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 998/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la modificació del Reial decret 
1088/2005, pel qual s’estableixen els requi
sits tècnics i condicions mínimes de l’hemo
donació i dels centres i serveis de transfusió
Tram. 250-01407/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 31, 09.04.2015, DSPC-C 684

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 9 d’abril 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la modificació del Reial decret 1088/2005, 
pel qual s’estableixen els requisits tècnics i condicions 
mínimes de l’hemodonació i dels centres i serveis de 
transfusió (tram. 250-01407/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a sol·licitar al Govern de l’Estat una modifi-
cació del Reial decret 1088/2005, del 16 de setembre, 
pel qual s’estableixen els requisits tècnics i condicions 
mínimes de l’hemodonació i dels centres i serveis de 
transfusió, per tal que s’estableixi una excepció espe-
cífica a la donació de sang per a les persones amb he-
mocromatosi, que permeti l’aprofitament de la sang 
d’aquestes persones amb finalitats terapèutiques, sem-
pre que aquestes manifestin la voluntat de donar-la i 
compleixin tots els requisits que es demanen als do-
nants de sang.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 999/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la dotació de personal dels cen
tres penitenciaris
Tram. 250-01401/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 34, 09.04.2015, DSPC-C 688

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió tin-
guda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la dotació de personal dels centres 
penitenciaris (tram. 250-01401/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 106973).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una do-
tació de personal dels centres penitenciaris de Catalu-
nya adequada a les necessitats reals dels centres, per a 
garantir plenament la seguretat dels treballadors i dels 
interns i oferir un tractament rehabilitador de qualitat.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

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

Resolució 1000/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la dotació de recursos econòmics i hu
mans dels centres penitenciaris i el foment 
dels processos de reinserció dels interns
Tram. 250-01402/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 34, 09.04.2015, DSPC-C 688

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la dotació dels centres peni-
tenciaris amb recursos econòmics i humans i sobre la 
creació d’una comissió de treball per a estudiar la im-
plantació de noves fórmules de tractament rehabilitador 
(tram. 250-01402/10), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 106972).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Dotar els centres penitenciaris de recursos econòmics 
i humans suficients per a poder exercir amb garanties 
llur tasca de tractament i rehabilitació dels interns, amb 
criteris de qualitat i eficiència, per tal que les persones 
privades de llibertat adquireixin les eines necessàries 
per a reincorporar-se a la societat amb normalitat.

b) Mantenir i reforçar la col·laboració i la participa-
ció social i institucional en els processos de reinserció 
de la població interna, i fomentar models i fórmules de 
participació i convivència en els centres penitenciaris.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

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

Resolució 1001/X del Parlament de Catalu
nya, de suport als Campamentos Dignidad 
d’Extremadura
Tram. 250-01425/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 34, 09.04.2015, DSPC-C 688

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució de suport als Campamentos 
Dignidad d’Extremadura (tram. 250-01425/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 109032).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya: 

a) Proclama la seva solidaritat amb el poble extremeny.

b) Manifesta la conveniència d’obrir vies de negocia-
ció entre les autoritats extremenyes i els Campamentos 
Dignidad, per tal que el poble extremeny tingui accés 
a una vida digna.

c) Crida el poble de Catalunya a expressar la seva so-
lidaritat amb el poble d’Extremadura per mitjà dels 
múltiples lligams personals, familiars o de simpatia 
que hi té, i a recollir els ajuts necessaris per a afrontar 
la repressió i les multes.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

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

Resolució 1012/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la situació del pres en vaga de 
fam José Antúnez Becerra
Tram. 250-01582/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 34, 09.04.2015, DSPC-C 688

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la situació del pres en va-
ga de fam José Antúnez Becerra (tram. 250-01582/10), 
presentada pel Gemma Calvet i Barot, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Fer-
ran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista, 
Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar aplicant totes les mesures necessàries per 
a atendre correctament el pres José Antúnez Becerra 
mentre mantingui la vaga de fam, especialment per-
què continuï essent atès, com fins ara, en els centres 
hospitalaris més adequats i més propers al seu entorn 
familiar, i també permetre que el pugui visitar un met-
ge de la seva confiança de manera coordinada amb els 
serveis sanitaris que ja l’atenen.

b) Mantenir permanentment informats els familiars 
adoptius de José Antúnez Becerra, el Síndic de Greu-
ges i la resta d’entitats de solidaritat i defensa de drets 
humans sobre l’evolució del pres i les seves demandes, 
facilitar-hi una comunicació àgil i afavorir el dret de 
visita de les entitats de drets humans.

c) Oferir a José Antúnez Becerra tots els mitjans de 
tractament penitenciari als quals pugui i vulgui aco-
llir-se que li permetin progressar en la classificació pe-
nitenciària, de manera que pugui gaudir al més aviat 
possible dels permisos penitenciaris corresponents.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

La secretària La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot
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Resolució 1013/X del Parlament de Cata
lunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
28/2014, sobre el Departament d’Ensenya
ment, gestió econòmica del complex educa
tiu de Tarragona, corresponent al 2011
Tram. 256-00043/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 20, 16.04.2015, DSPC-C 696

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 14 i 16 d’abril, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalit-
zació 28/2014, sobre el Departament d’Ensenyament, 
gestió econòmica del complex educatiu de Tarragona, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00043/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 28/2014, sobre el Departament d’Ensenya-
ment, gestió econòmica del complex educatiu de Tar-
ragona, corresponent al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 28/2014.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

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

Resolució 1014/X del Parlament de Cata
lunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
31/2014, sobre Reg Sistema SegarraGarri
gues, SAU, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00046/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 20, 16.04.2015, DSPC-C 696

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 14 i 16 d’abril, ha debatut les pro-
postes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 31/2014, sobre el Reg Sistema Segarra-
Garrigues, SAU, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 
256-00046/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 31/2014, sobre Reg Sistema Segarra-Garri-
gues, SAU, corresponent al 2010 i al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 31/2014.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

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

Resolució 1015/X del Parlament de Cata
lunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
32/2014, sobre l’anàlisi de l’evolució de l’en
deutament financer de la Generalitat de Ca
talunya, corresponent al període 20082012
Tram. 256-00047/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 20, 16.04.2015, DSPC-C 696

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 14 i 16 d’abril, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalit-
zació 32/2014, sobre l’anàlisi de l’evolució de l’endeu-
tament financer de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent al període 2008-2012 (tram. 256-00047/10).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 32/2014, sobre l’anàlisi de l’evolució de l’en-
deutament financer de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al període 2008-2012.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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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 re
lació a la Proposta de directiva del Consell 
que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que 
fa a l’intercanvi automàtic i obligatori de la 
informació en l’àmbit de la fiscalitat
Tram. 295-00189/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut 
la proposta.

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 la retirada dels 
expedients sancionadors oberts arran de la 
campanya de la Plataforma Stop Pujades 
Transport Públic
Tram. 250-01449/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió 37, tinguda el 22.04.2015, DSPC-C 704.

2.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 
A ENCOMANAR UN INFORME A 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindi
catura de Comptes d’una ampliació de l’in
forme de fiscalització relatiu a l’activitat eco
nomicofinancera de l’Ajuntament de Creixell
Tram. 253-00005/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes en la sessió 20, tinguda el 16.04.2015, DSPC-C 696.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Cultura i Llengua 

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tingu-
da el dia 9 d’abril de 2015, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del ci-
nema (tram. 200-00019/10) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del Re-
glament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Àngels Ponsa i Roca

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Teresa Vallverdú i Albornà

Grup Parlamentari Socialista
Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafael López i Rueda

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Fernando Sánchez Costa Carles Puigdemont i Casamajó

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU; GP ERC; GP PPC; GP 
ICV-EUiA (reg. 112229; 112251; 112337; 112742; 
114100).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 29.04.2015 a l’11.05.2015).
Finiment del termini: 12.05.2015; 09:30 h.

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 25 de març de 2015, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
200-00037/10) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats i dipu-
tades següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
David Bonvehí i Torras 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Sergi Sabrià i Benito

Grup Parlamentari Socialista
Alicia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alícia Alegret Martí

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt
Isabel Vallet Sánchez

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

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

Projecte de llei del sòl d’ús agrari
Tram. 200-00041/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s; GP ICV-EUiA; GP PPC (reg. 
113134; 114102; 114262).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 28.04.2015 al 05.05.2015).
Finiment del termini: 06.05.2015; 09:30 h.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió de Benestar, Família i Immigració, 

08.07.2014, DSPC-C 456; 07.10.2014, DSPC-C 492; 

18.11.2014, DSPC-C 530; 09.12.2014, DSPC-C 557; 

03.02.2015, DSPC-C 605; 17.02.2015, DSPC-C 623; 

10.03.2015, DSPC-C 652; 08.04.2015, DSPC-C 682; 

14.04.2015, DSPC-C 693; 21.04.2015, DSPC-C 699

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes

El 8 de juliol de 2014, DSPC-C 456

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

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

El 7 d’octubre de 2014, DSPC-C 492

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

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

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

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

Compareixença d’una representació de Fepime de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de la renda 

garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00491/10)

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

El 18 de novembre de 2014, DSPC-C 530

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

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

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

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

El 9 de desembre de 2014, DSPC-C 557

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

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

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

Compareixença de Jaume Botey Vallès, professor 
d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
en representació de Cristianisme i Justícia, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya (tram. 353-00483/10)
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Compareixença d’una representació del Col·legi d’Edu-
cadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00485/10)

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

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

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

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

El 3 de febrer 2015, DSPC-C 605

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

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

El 17 de febrer 2015, DSPC-C 623

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

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

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

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

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

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

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

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

El 10 de març de 2015, DSPC-C 652

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

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

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

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

El 8 d’abril de 2015, DSPC-C 682

Compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, profes-
sor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00500/10)
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Compareixença de Fernando Fantova, consultor soci-
al a Bilbao, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00508/10)

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

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

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

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

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

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

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

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

Compareixença de José Iglesias Fernández, en repre-
sentació de l’Associació Ecoconcern - Innovació Social, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garanti-
da de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00535/10)

Compareixença de Jordi Garcia Jané, en representa-
ció de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00536/10)

Compareixença d’Albert Sales, professor del Departa-
ment de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00537/10)

Compareixença dels representants de la Federació d’As-
sociacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya en 
el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garanti-
da de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00549/10)

El 14 d’abril de 2015, DSPC-C 693

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

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

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

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

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

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

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

Compareixença de Josep Lechuga, coordinador dels 
Serveis Socials de Badalona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establer-
ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 353-00520/10)

El 21 d’abril de 2015, DSPC-C 699

Compareixença d’una representació del Síndic de Greu-
ges amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00529/10)

Compareixença dels representants de la Comissió In-
terdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció en el 
Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
altres que el president o el secretari amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00538/10)

Compareixença dels representants de la Federació de 
Municipis de Catalunya en el Comitè de Seguiment de 
la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establer-
ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 353-00539/10)

Compareixença dels representants de les entitats d’ini-
ciativa social col·laboradores del Programa interdepar-
tamental de la renda mínima d’inserció en el Comi-
tè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00542/10)

Compareixença dels representants de les organitzaci-
ons empresarials més representatives en el Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00544/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, presidenta 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00470/10)

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

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

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

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

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

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

Compareixença de Montse Campana, coordinado-
ra dels Serveis Socials de Sant Adrià del Besòs, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00521/10)

Compareixença d’una representació de la Federació Ca-
talana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desen-
volupament amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00522/10)

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

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

Compareixença de Joan Cortinas, en representació del 
Centre National de Recherche Scientifique de París, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
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tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00533/10)

Compareixença de Josep Manel Busqueta, en repre-
sentació del Seminari d’Economia Crítica Taifa, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00534/10)

Compareixença dels representants de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques en el Comitè de Se-
guiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00540/10)

Compareixença dels representants dels consells comar-
cals en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00541/10)

Compareixença dels representants dels sindicats més 
representatius en el Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
353-00543/10)

Compareixença dels representants de l’Institut Català de 
les Dones en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00545/10)

Compareixença dels representants del Col·legi Oficial 
de Treball Social de Catalunya en el Comitè de Segui-
ment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00546/10)

Compareixença dels representants del Col·legi d’Edu-
cadores i Educadors Socials de Catalunya en el Comi-
tè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00547/10)

Compareixença dels representants de la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya en el Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00548/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 di-
es hàbils (del 28.04.2015 al 08.05.2015).
Finiment del termini: 11.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de l’article 1 
de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pa
trimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Cultura i Llengua 

La Comissió de Cultura i Llengua, en sessió tinguda 
el dia 9 d’abril de 2015, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre 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. 202-
00054/10) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i els concordants del Reglament del 
Parlament. La Ponència és integrada pels diputats se-
güents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Xavier Crespo i Llobet

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Teresa Vallverdú i Albornà

Grup Parlamentari Socialista
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafael Luna Vivas

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Cos-
ta; el president de la Comissió, Carles Puigdemont i 
Casamajó

Proposició de llei de creació del municipi de 
Medinyà
Tram. 202-00075/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 113797; 114264).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 27.04.2015 al 28.04.2015).
Finiment del termini: 29.04.2015; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: GP PPC (reg. 114619).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil.
Finiment del termini: 30.04.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s; GP ICV-EUiA; 
GP PPC (reg. 113814; 113928; 113958; 114101; 114265).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.04.2015 al 30.04.2015).
Finiment del termini: 04.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de garantia del temps mà
xim de resposta en l’atenció sanitària
Tram. 202-00081/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 113801 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113801)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de garantia del temps màxim de res-
posta en l’atenció sanitària (tram. 202-00081/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2015.

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista
Tram. 202-00082/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ICV-EUiA (reg. 
112966; 113137; 113280).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 28.04.2015 al 05.05.2015).
Finiment del termini: 06.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2005, del 27 de desembre, del règim d’in
compatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat
Tram. 202-00083/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ICV-EUiA (reg. 
112967; 113138; 113283).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 28.04.2015 al 05.05.2015).
Finiment del termini: 06.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei per la qual es regula el rè
gim retributiu del personal directiu del sec
tor públic de la Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00084/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ICV-EUiA (reg. 
112968; 113139; 113284).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 28.04.2015 al 05.05.2015).
Finiment del termini: 06.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de balances fiscals terri
torialitzades
Tram. 202-00085/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ICV-EUiA (reg. 
112969; 113140; 113289).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 28.04.2015 al 05.05.2015).
Finiment del termini: 06.05.2015; 09:30 h.
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Proposició de llei de millora del règim pres
supostari de les institucions estatutàries
Tram. 202-00086/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ICV-EUiA (reg. 
112970; 113141; 113290).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 28.04.2015 al 05.05.2015).
Finiment del termini: 06.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de protecció de la mater
nitat
Tram. 202-00087/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ICV-EUiA (reg. 
112971; 113142; 113281).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 28.04.2015 al 05.05.2015).
Finiment del termini: 06.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de rebaixa de l’impost so
bre successions i donacions
Tram. 202-00088/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ICV-EUiA (reg. 
112972; 113143; 113291).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 28.04.2015 al 05.05.2015).
Finiment del termini: 06.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de l’article 
90 de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 202-00089/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP PPC (reg. 112973; 
113144; 114266).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 28.04.2015 al 05.05.2015).
Finiment del termini: 06.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00091/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 114267; 114369).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 2 dies hàbils (del 28.04.2015 al 29.04.2015).
Finiment del termini: 30.04.2015; 09:30 h.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la construc
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, de Badalona
Tram. 250-01437/10

Esmenes presentades
Reg. 109334; 110880; 110889 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CEU, 08.04.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 109334)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista (1)

Afegir en el punt 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment de la Resolució 846/X del 
Parlament de Catalunya, així com dels acords de Go-
vern de març i novembre de 2010, i enllestir el projecte 
executiu dels dos centres educatius.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

Afegir en el punt 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment de la Resolució 846/X del 
Parlament de Catalunya, així com dels acords de Go-
vern de març i novembre de 2010, i establir el calenda-
ri de construcció dels edificis Escola Montigalà i l’Ins-
titut Ventura Gassol per tal de que estigui operatiu el 
més aviat possible.»
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Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110880)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a executar les actuacions del Fons extra-
ordinari per a polítiques socials 2015 la Llei 2/2015, 
de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015, que inclou una partida de 4,5 
M€ per a l’any 2015 per a un nou equipament per a 
l’Institut Ventura Gassol de Badalona.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a complir la Resolució 826/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre la construcció de l’Escola 
Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona, a 
continuar les converses amb l’Ajuntament de Bada-
lona, les direccions de l’Escola Montigalà i l’Institut 
Ventura Gassol, i les Associacions de Mares i Pares 
dels dos centres per fixar les prioritzacions i el possible 
calendari d’obres.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110889)

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

De refosa dels punts 2 i 3

«2. Continuar valorant en base la demografia actual i 
futura de Badalona la necessitat de construir la nova 
escola Montigalà així com, iniciar els tràmits del nou 
institut Ventura i Gassol de Badalona quan les dispo-
nibilitats pressupostàries del Govern de la Generali-
tat ho permetin i informar-ne pertinentment a l’ajun-
tament.»

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les llars d’infants municipals
Tram. 250-01438/10

Esmenes presentades
Reg. 109335; 110882; 110887 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CEU, 08.04.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 109335)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

Afegir al final del punt 1

«[...] garantint que aquest pagament pugui cobrir, com 
a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça/
funcio nament/any, i comprometre’s a augmentar-ho 
progres sivament fins als 1.800 € plaça/funcionament/
any.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

Afegir un nou punt al final del text

«3. Restablir la convocatòria de beques per a l’educa-
ció de 0 a 3 anys amb la finalitat de garantir la igualtat 
d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110882)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment a la moció 176/X del 
Parlament de Catalunya, sobre les llars d’infants, 
del 5 de febrer de 2015, i a la disposició addicional 
dissetena de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, 
d’elaboració d’una nova proposta de coresponsabi-
lització de costos i de sosteniment i de places per a 
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titu-
laritat municipal per al curs 2015-2016 que inclo-
gui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juli-
ol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de 
suficiència financera i la subvenció de llars d’infants 
d’iniciativa social.»



27 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 549

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 24

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110887)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 2

«2. Complir amb l’article 198.2 de la llei 12/2009, de 
10 de juliol, d’educació que estableix: “el Departament 
d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de 
places per a infants de zero a tres anys en llars d’in-
fants de titularitat municipal”, d’acord amb el que es-
pecifica el punt 4.a) de l’apartat VIII d’educació de la 
resolució 776/X, sobre l’orientació política general del 
Govern.»

Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola Serra de Miralles, de Tordera, i de la 
Secció d’Estudis Secundaris Tordera
Tram. 250-01474/10

Esmenes presentades
Reg. 110881; 110888 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.04.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110881)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt 1

«1. Garantir el futur i la continuïtat de l’escola Serra 
de Miralles i del nou institut de Tordera (Maresme) i 
treballar el consens assolit amb l’ajuntament i la co-
munitat educativa pel que fa a les adscripcions de pri-
mària a secundària.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

De refosa dels punts 3 i 4 en un únic punt 2

«2. Estudiar, d’acord amb un calendari acordat amb 
el consistori i la comunitat educativa, les fórmules més 
adequades per incloure en els pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya una partida pressupostària per 
destinar a la construcció del nou equipament per al 
nou institut de Tordera i les obres de reforma, amplia-
ció i millora que es considerin necessàries per garantir 
la seguretat d’alumnat i plantilla de l’escola Serra Mi-
ralles i la qualitat de l’educació.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110888)

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

De refosa dels punts 2, 3 i 4

«2. Trobar la formula més adequada per possibilitar 
la construcció de l’equipament per el nou institut de 
Tordera, així com, trobar amb diàleg amb l’ajunta-
ment i la comunitat educativa del municipi una solució 
adequada per a la continuïtat dels alumnes de l’escola 
Serra de Miralles al nou institut de Tordera.» 

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

Del punt 5

«5. Continuar garantint un equip docent estable i amb 
condicions per desenvolupar la seva tasca educativa.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ensenyaments musicals superiors
Tram. 250-01481/10

Esmenes presentades
Reg. 112662 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112662)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir la continuïtat dels centres de mú-
sica superiors públics i l’accés a totes les persones que 
compleixin els requisits per a l’accés als estudis supe-
riors musicals en igualtat de condicions que la resta 
d’ensenyaments superiors de Catalunya, així com a 
continuar preveient les plantilles necessàries per als 
cursos demandats.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a les escoles Pau Picasso, 
Rafael Alberti i Pera de Tera, de Badalona
Tram. 250-01488/10

Esmenes presentades
Reg. 112661 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112661)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar garantint en els propers cursos una planificació 
educativa adequada en funció de les necessitats d’es-
colarització del conjunt del territori de Badalona.»

Proposta de resolució sobre la guerra de 
Síria
Tram. 250-01584/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos
pitalet de Llobregat, amb els recursos ne
cessaris per al funcionament del servei d’ur
gències
Tram. 250-01585/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre el conflicte la
boral en el sector del manteniment i el mun
tatge de la xarxa elèctrica
Tram. 250-01586/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de l’autopista C32 de Blanes a 
Lloret de Mar
Tram. 250-01587/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre la protecció civil
Tram. 250-01588/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució de rebuig de la Llei de 
l’Estat 9/2014, de telecomunicacions
Tram. 250-01589/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
oficina d’atenció, informació i orientació a 
les víctimes del terrorisme
Tram. 250-01590/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre la reorientació 
de l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 250-01591/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre l’acció exterior 
de la Generalitat
Tram. 250-01592/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei del sistema de policia
Tram. 250-01593/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un gimnàs a l’Escola L’Areny, de Cornellà 
de Llobregat
Tram. 250-01594/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre la dotació del 
centre d’educació especial Virolai, de Cor
nellà de Llobregat
Tram. 250-01595/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre les obres d’am
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01596/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre el procés de fu
sió de l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi, 
de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01597/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres d’adequació de l’Institut d’Aran 
i de l’Escola Garona, de Vielha e Mijaran
Tram. 250-01598/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre l’augment dels 
recursos destinats a les biblioteques públi
ques amb motiu de la declaració del 2015 
com a Any de les Biblioteques
Tram. 250-01599/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.
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Proposta de resolució sobre l’expulsió de la 
selecció catalana del Campionat Mundial de 
Futbol Sala del 2015
Tram. 250-01600/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre la reedició dels 
dossiers de l’Institut d’Estadística de Cata
lunya sobre les enquestes econòmiques als 
ens de serveis socials i als centres d’atenció 
a la gent gran
Tram. 250-01601/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre els pagaments 
pendents amb la Fundació Privada Marpi, de 
Pineda de Mar
Tram. 250-01602/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre la situació dels 
drets humans i la seguretat dels represen
tants polítics i socials a Veneçuela
Tram. 250-01603/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocu
pació de les persones amb capacitat intel
lectual límit
Tram. 250-01604/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre l’habilitació de 
la residència i centre de dia per a gent gran 
d’Alchemika, de Barcelona
Tram. 250-01605/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.
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Proposta de resolució sobre la incoació d’un 
expedient sancionador a l’empresa Puigfel, 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01606/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

Proposta de resolució sobre el projecte 
de construcció d’una presa al congost de 
Montrebei
Tram. 250-01607/10

Presentació
GP ERC

Reg. 113230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat, Rosa Amorós i Capdevila, diputada 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El congost de Mont-rebei el forma el riu Noguera Ri-
bagorçana en travessar la serra del Montsec, separa el 
Montsec d’Ares del Montsec de l’Estall i constitueix 
l’únic gran congost de Catalunya que es manté més o 
menys verge sense que el travessi cap carretera, ferro-
carril o línia elèctrica. Únicament és travessat per un 
camí de ferradura parcialment excavat a la roca que 
permet gaudir d’una manera molt espectacular d’a-
quest indret. Les parets del congost arriben a assolir 
més de 500 metres de caiguda vertical, amb punts on 
l’amplada mínima del congost és de només 20 metres.

El riu Noguera Ribagorçana fa de frontera administra-
tiva entre Catalunya i Aragó.

A la part catalana, l’espai natural del congost de Mont-
rebei (El Pallars Jussà - La Noguera) té una extensió 

d’unes 600 hectàrees. És propietat de la Fundació Ca-
talunya - La Pedrera (que gestiona l’àrea de Territo-
ri i Medi Ambient de la Fundació) En la seva major 
part és inclòs dins l’espai d’interès natural (PEIN) del 
Montsec i forma part de la Reserva Natural Parcial del 
Congost de Mont-rebei. El 14 d’abril del 2005, el con-
gost de Mont-rebei ha estat declarat Refugi de Fauna 
Salvatge. D’altra banda la llera del riu està declarada 
espai Natural de Protecció especial (ENPE). Ambdues 
vessants del riu formen part de les Zones Especials de 
Protecció d’Aus (ZEPA)

Durant el mes de març de 2015 han aparegut diver-
ses informacions sobre la possibilitat de construir una 
presa en aquest indret per part d’Endesa titular de la 
concessió, una construcció que no troba justificació 
tècnica i que suposaria una greu agressió a aquest pai-
satge. Aquesta informació no és nova, i ja el 2011 la 
mateixa companyia va manifestar aquesta mateixa in-
tenció afirmen que existeix un potencial hidroelèctric 
que no s’aprofita a partir del desnivell existent entre la 
cota màxima de l’embassament i la cota més freqüent 
de la làmina d’aigua.

L’actual conjuntura fa que a la pràctica aquest projecte 
no té cap sentit a curt termini. Estem en un moment de 
sobrecapacitat de potència elèctrica estructural i s’es-
tan fent mans i mànigues per reduir-ho. Les elèctri-
ques no tenen cap interès en producció renovable, més 
enllà de la que ja tenen, tots els decrets i la famosa ges-
tió del dèficit de tarifa ho corroboren.

Entenem que els nous projectes s’han d’encaminar cap 
a la realització de sistemes hidroelèctrics reversibles 
que donin suport d’emmagatzematge a la producció 
d’energia neta (eòlica), sempre aprofitant les actual in-
fraestructures ja consolidades.

I no podem perdre de vista, que tant la conca del No-
guera Ribagorçana com la del Noguera Pallaresa re-
quereixen d’un pla d’ajuts a la inversió sostingut en el 
temps, per minimitzar el contundent i irreversible pro-
cés de pèrdua de llocs de treball que la indústria hidro-
elèctrica ha anat patint. El retorn d’aquesta industria, 
avui, es redueix a les pensions dels treballadors jubi-
lats, però ENDESA continua obtenint una producció 
equivalent a desenes de milions d’euros/anys que mar-
xen, mentre l’impacte i l’agressió paisatgística al terri-
tori es manté intacte (preses, línies elèctriques, canals, 
embassaments, etc.).

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

Proposta de resolució

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

– Manifestar la seva oposició al projecte promogut 
per l’empresa Endesa Generación sobre la construc-
ció d’una presa ubicada a la zona de Sant Esteve de 



27 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 549

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 30

la Sarga, concretament a la cua de l’Embassament de 
Canelles, a l’indret del Congost de Mont-rebei ja que 
suposaria una greu agressió sobre una zona paisatgís-
tica molt protegida.

– Accelerar, amb consens amb el territori, els tràmits 
per a declarar Parc Natural la zona del Montsec, a fi 
i efectes de dotar aquest territori d’una eina de ges-
tió, augmentar les mesures de protecció i desenvolupa-
ment sostenible de l’esmentat indret.

– Realitzar totes les accions que calguin per evitar 
qualsevol actuació que puguin minvar els valors natu-
rals i paisatgístics, l’espai natural i el refugi de fauna 
salvatge del congost de Mont-rebei i el seus entorns.

– Fer arribar tota la informació disponible i compro-
metre’s a mantenir un diàleg permanent i transparent 
amb els agents locals i la societat civil per tal d’arri-
bar a acords consensuats quan s’hagin de prendre de-
cisions que puguin afectar la vida econòmica, social i 
cultural del territori

– Instar al govern de l’Estat a revertir econòmicament 
al territori una part dels beneficis obtinguts de l’aprofi-
tament hidroelèctric, amb l’objectiu de crear una línia 
d’ajuts a les comarques damnificades per tal d’impul-
sar accions econòmiques sostenibles.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Marc Sanglas i Al-
cantarilla, Rosa Amorós i Capdevila, diputats, GP ERC

Proposta de resolució sobre el tancament 
de l’empresa Fábrica Ibérica de Altavoces 
(Faibal), de Vacarisses
Tram. 250-01608/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 113543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El comitè d’empresa de Fábrica Ibérica de Altavo-
ces (Faibal), situada a Vacarisses (Vallès Occidental) 
i proveïdora d’Audi, Nissan o Renault, denuncia que 
els accionistes han presentat concurs de creditors per 

tancar la planta i acomiadar els 107 treballadors i tre-
balladores, després de més de 20 anys d’història i 150 
milions d’altaveus fabricats, i que és un centre de tre-
ball important per a una localitat de poc més de sis mil 
habitants.

El grup Faibal, amb seu a Milà, ha deslocalitzat la pro-
ducció a la planta d’Hongria, desviant la producció i 
les comandes cap a països on no es respecten els drets 
dels treballadors, amb salaris de subsistència i una pit-
jor qualitat.

A més, el comitè considera que el concurs és una es-
tratègia per acomiadar de manera més barata i fer que 
la despesa sigui assumida pel Fogasa. La plantilla re-
butja el tancament i lluitarà pel futur de la planta va-
llesana.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar la 
mediació oportuna i establir els mecanismes que con-
sideri necessaris per tal d’evitar el tancament de l’em-
presa Faibal de Vacarisses (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la declaració 
del massís de Garraf com a parc natural
Tram. 250-01609/10

Presentació
GP SOC

Reg. 113646 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, 
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El Parc del Garraf s’ha consolidat els darrers anys 
com un important espai natural protegit a l’àrea bar-
celonina. L’activitat dels darrers anys ha posat de ma-
nifest la necessitat d’incrementar la protecció d’aquest 
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espai natural, generant-se un ampli consens al territo-
ri per reclamar que el massís de Garraf sigui declarat 
Parc Natural. En aquest sentit s’han manifestat també 
els municipis d’Avinyonet del Penedès, Begues, Cas-
telldefels, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sant Pere de 
Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Gavà, que formen 
part de l’Espai Natural del Garraf, i que han aprovat 
en llurs sessions plenàries la sol·licitud a la Generalitat 
de declaració del Garraf com a Parc Natural.

Tanmateix, Departament de Territori i Sostenibilitat 
no contempla la incorporació del massís a la xarxa 
de Parcs Naturals a curt ni mig termini, en la primera 
fase d’incorporació de nous Parcs que preveuen fins 
2018, sinó que considera que aquesta possibilitat per 
al cas del massís ha de ser contemplada en una sego-
na fase.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a declarar Parc Natural el massís del Garraf.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Òscar Ordeig i Mo-
list, Jordi Terrades i Santacreu, David Pérez Ibáñez, 
diputats, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el centre de dia 
i casal de la gent gran de Blancafort
Tram. 250-01610/10

Presentació
GP ERC

Reg. 113739 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuen-
ca, diputat, Josep Andreu Domingo, diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre el centre de dia - casal de la 
gent gran de Blancafort (Conca de Barberà), per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’any 2013, l’Ajuntament de Blancafort (a la comar-
ca de la Conca de Barberà) va finalitzar la construc-
ció d’un centre de dia amb capacitat per a vint-i-tres 
places. La construcció ha representat un enorme es-
forç per al consistori, tan a nivell dels recursos propis 

(més de cent mil euros, una quantitat prou important 
si tenim en compte les dimensions del municipi) com 
d’aquells que ha aconseguit a través de subvencions 
(bàsicament de la Generalitat de Catalunya i de la Di-
putació de Tarragona), des de l’any 2008 fins el 2014.

Des de l’any 2011, l’Ajuntament ha reclamat la inclusió 
de l’equipament en la xarxa pública i la concertació de 
les vint-i-tres places, atenent a la demanda del muni-
cipi i la comarca de la Conca de Barberà, actualment 
deficitària en instal·lacions específiques d’aquesta ín-
dole. La darrera petició es va dur a terme a principis 
de l’any 2014, sense que a dia d’avui s’hagi produït cap 
resposta positiva per part del Departament de Benes-
tar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
amb la qual cosa l’equipament roman sense prestar 
servei i, allò que és més important, es deixen desateses 
persones de la comarca.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incloure el Centre de Dia Blancafort a la xarxa 
pública i concertar deu places diürnes per aquest any 
2015.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Pere Bosch Cuenca i 
Josep Andreu Domingo, diputats, GP ERC

Proposta de resolució sobre la situació dels 
treballadors de Badalona Serveis Assisten
cials
Tram. 250-01611/10

Presentació
GP C’s

Reg. 113763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Mar-
tínez, diputada 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 Salut.

Exposició de motius

Els treballadors de l’empresa Badalona Serveis Assis-
tencials (BSA), que gestiona la sanitat a Badalona, es 
concentren diàriament des de fa setmanes a les portes 
dels Centres d’Assistència Primària (CAP), de l’Hospi-
tal municipal i del Centre Sociosanitari El Carme. Ho 
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fan reclamant el retorn de les retallades, d’un 5%, les 
quals han patit des de l’inici de la crisi.

BSA és una empresa municipal de Badalona, muni-
cipi amb més de 220.000 habitants. La seva tasca és 
assegurar l’assistència sanitària primària, part de les 
urgències i l’atenció sociosanitària de la població. En 
BSA treballen gairebé mil persones. Aquesta empresa, 
malgrat ser municipal, presta serveis pràcticament en 
exclusiva pel CatSalut i, per tant, la seva dependència 
respecte a les tarifes i les decisions de la Generalitat 
es completa.

Les empreses de la XHUP, BSA de Badalona entre 
elles, han vist des de l’inici de la crisi com la Genera-
litat ha anat disminuint, any a any, les tarifes que paga 
pels actes mèdics que desenvolupen. Davant aquesta 
situació l’any 2010 la direcció de BSA va comunicar 
als seus treballadors que els reduiria els salaris un 5%, 
justificant la mesura per tal d’emular les condicions 
que havia aplicat la Generalitat als seus treballadors. 
Davant això els sindicats de BSA van denunciar judi-
cialment aquesta imposició i, malgrat haver guanyat 
les demandes, els treballadors van acceptar voluntàri-
ament que, durant un any i mig, no reclamarien el 5% 
detraigut dels seus salaris, per tal d’ajudar a reflotar la 
situació de la empresa.

La solució, segons l’opinió dels treballadors, no és difí-
cil si hi ha voluntat política. Perquè la Generalitat fruit 
segurament de la seva mala situació financera, deu a 
BSA, és a dir al consistori badaloní, entre 6 i 9 milions 
d’Euros. Els treballadors creuen que aquí està l’element 
que pot desencallar la situació, però, inexplicablement 
l’Ajuntament de Badalona no reclama el deute a la Ge-
neralitat, encara que sí ha realitzat retallades en els sous 
i les condicions laborals del treballadors..

Durant l’any i mig en que els treballadors van renun-
ciar a reclamar els diners als que judicialment tenien 
dret, no s’han produït problemes laborals a la empresa 
però, transcorregut aquest termini, i des de desembre 
passat, han tornat les tensions laborals. Quan els tre-
balladors han pretès, donant compliment a l’acord, re-
cuperar el 5% deduït, la resposta ha estat aplicar una 
modificació substancial de condicions, prevista a l’ar-
ticle 41 de l’Estatut dels Treballadors, per tal de conso-
lidar la disminució salarial del 5%, sense que per raó 
de prescripció legal es pugui ja reclamar el 5% que els 
treballadors van acordar cedir només temporalment. 
A més d’això també es va comunicar que es reduïa una 
paga extra.

L’aplicació de la modificació substancial de condici-
ons requereix, legalment, que es donin unes condici-
ons objectives i es palès que l’activitat i el nombre de 
pacients atesos no ha disminuït. Cal posar de mani-
fest que, dper una causa o per altre, els treballadors de 
BSA han vist reduïts els seus salaris en prop del 25% 
des de l’inici de la crisi, i no només el 5% que ara es 
debat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix l’esforç de col-
laboració i la voluntarietat demostrada pels treballa-
dors de Badalona Serveis Assistencials.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a liquidar el deute contret amb l’Ajuntament 
de Badalona per tal de que la empresa BSA pugui fer 
efectiu el compromís contret amb els seus treballadors 
i deixi sense efecte l’aplicació de la modificació subs-
tancial aplicada sobre els seus salaris.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2015

Carina Mejías Sánchez Carme Pérez Martínez
Portaveu GP C’s Diputada GP C’s 

Proposta de resolució de suport a la tasca de 
defensa dels drets humans duta a terme per 
persones i organitzacions guatemalenques
Tram. 250-01612/10

Presentació
Marta Pascal i Capdevila, del GP CiU, Gemma 

Calvet i Barot, del GP ERC, David Pérez Ibáñez, 

del GP SOC, Sara vilà Galan, del GP ICv-EUiA, 

José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP 

C’s, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 113784 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

A Guatemala, les persones defensores de drets hu-
mans viuen en situació d’alt risc i vulnerabilitat ja que 
són víctimes freqüents d’agressions, com a represàlia 
pel seu treball legítim i fonamental.

Un dels col·lectius més castigats són aquelles persones 
que treballen en la defensa dels drets econòmics, soci-
als, culturals i ambientals (DESCA) i, en concret, en la 
defensa de la terra i el territori davant la instal·lació de 
projectes d’indústria extractiva. El Parlament de Cata-
lunya, a través de la seva Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació (CAEUEC), va tenir l’oca-
sió d’escoltar testimonis en primera persona gràcies a 
la visita del Sr. Álvaro Sandoval, membre de la resis-
tència de La Puya, al mes d’octubre, i dels Srs. Ra-
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món Cadena, de la Comissió Internacional de Juristes 
(CIJ) i Feliciano Velásquez, del Frente de Resistencia 
en Defensa de los Recursos Naturales (Frena), al mes 
de novembre.

El territori guatemalenc és ric en recursos naturals i 
desperta l’interès d’empreses privades que posen en 
marxa projectes per a la l’extracció de recursos natu-
rals. Això ha derivat en el sorgiment de col·lectius or-
ganitzats que denuncien l’impacte negatiu que aques-
tes explotacions tenen sobre la seva vida i el territori, 
i que no se’ls ha tingut en compte en l’elaboració i po-
sada en marxa del projecte, malgrat ser qui viu a la 
zona. Reclamen, entre d’altres coses, que es consulti 
degudament a les comunitats, tal i com disposen con-
venis internacionals. També exigeixen que la firma 
dels contractes vagi precedida d’una avaluació d’im-
pacte apropiada, ja que en ocasions aquesta és parcial 
als interessos de les empreses. Degut a aquestes acci-
ons de denúncia i reclamació dels seus drets s’han con-
vertit en objecte de greus agressions com amenaces, 
intimidacions, judicialitzacions i, inclús, assassinats, 
amb una resposta ineficaç per part de l’estat guatema-
lenc de vetllar per la seva seguretat. Segons Udefegua, 
els atacs a persones defensores han augmentat un 40% 
des del 2012, i l’any 2013 van ser al voltant de 600, in-
closos 18 assassinats.

La situació de risc i vulnerabilitat de la defensa dels 
drets humans a Guatemala continua sent alarmant i 
és urgent que l’Estat guatemalenc adopti les mesures 
adequades per posar fi a aquesta realitat.

Per aquests motius, els diputats i diputades sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
a la tasca de defensa dels drets humans que realitzen 
persones, comunitats i organitzacions guatemalen-
ques, en el marc de la instal·lació de megaprojectes de 
caire extractiu, i expressa preocupació per la situació 
de vulnerabilitat i risc que pateixen per aquesta causa, 
sent blanc d’agressions diverses, com amenaces, cri-
minalització, judicialitzacions i assassinats.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern per a que: 

2.1) Demani al Govern de l’Estat que s’adreci al Go-
vern Guatemalenc per a que garanteixi la protecció 
d’aquestes persones i organitzacions defensores dels 
drets humans, adoptant les mesures adequades, i en-
fortint les ja existents.

2.2) Demani al Govern de l’Estat que s’adreci al Go-
vern Guatemalenc per a que garanteixi el respecte als 
convenis internacionals en quant a consulta prèvia, 
lliure i informada a les comunitats afectades per la 
instal·lació de megaprojectes.

2.3) Faci les gestions oportunes davant el Ministe-
ri d’Afers Exteriors i la seva ambaixada a Guatemala 

perquè implementi les Directrius de la Unió Europea 
en matèria de defensors/es de drets humans, en especi-
al per aquest tipus de d’activistes.

2.4) Faci les gestions oportunes davant el Govern de 
l’Estat perquè manifesti al Govern de Guatemala la se-
va ferma convicció que és necessari allargar el man-
dat de la Comissió Internacional contra la Impunitat 
a Guatemala (CICIG), en tant que els motius per les 
quals va ser creada continuen vigents.

2.5) S’adreci al Govern de l’Estat, i aquest al Parlament 
Europeu i altres instàncies internacionals, per a que de-
manin al Govern Guatemalenc que implementi les pro-
postes de Desevolupament Social Integral incloses en els 
Acords de Pau en el mateix sentit que recull la proposició 
no de llei 161/000757 del Congreso de los Diputados

2.6) A treballar, en la mesura de les seves competèn-
cies, per a l’establiment de normes que regulin la res-
ponsabilitat social i les obligacions sobre el respecte 
als drets humans de les empreses amb seu en el seu 
territori quan explotin els recursos de tercers països.

2.7) Donar suport a una futura visita de parlamentaris 
a les zones de conflicte de Guatemala

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Marta Pascal i Capdevila, GP CiU; Gemma Calvet i 
Barot, GP ERC; David Pérez Ibáñez, GP SOC; Sara Vi-
là Galan, GP ICV-EUiA; José María Espejo-Saavedra 
Conesa, GP C’s; Quim Arrufat Ibáñez, Grup Mixt; por-
taveus a la CAEUEC

Proposta de resolució sobre el projecte per 
a instal·lar una explotació porcina a Vimbodí 
i Poblet
Tram. 250-01613/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 113786 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El projecte d’instal·lació d’una granja porcina d’en-
greix al terme municipal de Vimbodí i Poblet, promo-

Fascicle segon
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gut per Dolors Puig, SL, es situaria en una zona in-
closa en l’avantprojecte del futur Parc natural de les 
Muntanyes de Prades i Bosc de Poblet, enmig d’un en-
torn de gran valor paisatgístic, envoltat del boscos i al 
costat de masies emblemàtiques com el Mas de Dalt, 
el Mas de l’Anglès, el Mas de Llana o el Mas de Baix, 
alguns dels quals estan apostant per desenvolupar pro-
jectes lligats a l’enoturisme i turisme rural sostenible. 
Aquesta instal·lació podria suposar un impacte nega-
tiu sobre l’economia de la zona, basada en el turisme 
rural, el patrimoni cultural de Poblet, la vinya, casta-
nyes, avellaners, etc.

L’emplaçament on es vol desenvolupar la granja és a 
1.170 metres de nuclis habitats, quan la distància mí-
nima hauria de ser de 2 quilòmetres. A més, està al 
costat de l’aqüífer i la bassa situada a la partida de 
Minganya on hi ha el pou municipal d’abastament que 
nodreix tota la població de Vimbodí i Poblet. Això, 
afegeix, pot empitjorar la ja delicada situació de con-
taminació dels pous d’abastament que pateixen mol-
tes poblacions de la comarca, que estan per sobre del 
valor llindar de 50 mg/L de nitrats. Cal recordar que 
l’ACA ha decidit ampliar la zona vulnerable per conta-
minació de nitrats a l’aigua per incloure els municipis 
de Santa Coloma de Queralt, les Piles, Conesa i Forès.

Finalment, el projecte compta amb el rebuig formal 
d’una gran part de la població que han presentat 280 al-
legacions durant el procés d’exposició pública i la Jun-
ta Rectora del PNIN de Poblet ha aprovat una Resolu-
ció en aquest sentit.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a rebutjar 
el projecte d’instal·lació d’explotació porcina d’engreix 
presentat per Dolors Puig, SL al municipi de Vimbodí 
i Poblet (La Conca de Barberà)

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Cata
lana de Protecció Social
Tram. 300-00299/10

Presentació
GP ERC

Reg. 114503 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.04.2015

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 d’abril de 
2015.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la futura Agència Catalana de Protecció Social?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació 
de mesures d’acció positiva a favor del col
lectiu de joves extutelats
Tram. 300-00300/10

Presentació
Agnès Russiñol i Amat, del GP ERC

Reg. 114507 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.04.2015

A la Mesa del Parlament

Agnès Russiñol i Amat, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 29 i 30 d’abril de 2015.

– Quin es el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a la implementació de mesures d’acció posi-
tiva a favor del col·lectiu de joves ex tutelats?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015

Agnès Russiñol i Amat
Diputada GP ERC
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Interpel·lació al Govern sobre la ciutat de 
Barcelona
Tram. 300-00301/10

Presentació
GP SOC

Reg. 114509 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 
d’abril de 2015.

– Sobre la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fer front a la desocupació de les perso
nes de més de quarantacinc anys
Tram. 300-00302/10

Presentació
GP C’s

Reg. 114610 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.04.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 
d’abril de 2015.

– Sobre les mesures per a fer front a l’atur de les perso-
nes de més de 45 anys.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre la problemàti
ca del «sensellarisme»
Tram. 300-00303/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 114612 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 29 i 30 d’abril de 2015.

–  Sobre la problemàtica del «sensellarisme».

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Interpel·lació al Govern sobre els plans de 
millora de barris i d’àrees urbanes
Tram. 300-00304/10

Presentació
GP PPC

Reg. 114615 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.04.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 29 i 30 d’abril de 2015.

– Sobre els plans de millora de barris i àrees urbanes.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit
zació 2/2005, sobre la Memòria dels comp
tes generals dels municipis, corresponent al 
2012
Tram. 258-00033/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 113785 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 21.04.2015

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunt, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització 2/2015, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a la Memòria dels comptes generals dels muni-
cipis, exercici 2012.

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

Barcelona, 17 d’abril de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a demanar la presentació de l’in-
forme

Termini: 15 dies hàbils (del 28.04.2015 al 19.05.2015).
Finiment del termini: 20.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
811/X, sobre el document per a un pla estra
tègic de les Terres de l’Ebre
Tram. 290-00726/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 113759 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 811/X, sobre el do-
cument per a un pla estratègic de les Terres de l’Ebre 
(tram. 290-00726/10), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Ocupació va contractar 
a la Universitat Rovira i Virgili (URV) la realització 
d’un treball sobre les possibles actuacions per a im-
pulsar el desenvolupament econòmic i l’ocupació a les 
Terres de l’Ebre. Aquest treball, que ha estat elabo-
rat bàsicament a partir de reunions i entrevistes amb 
agents del territori, ha estat lliurat al departament, que 
l’està analitzant i valorant. Aquesta és una tasca la-
boriosa atesa l’extensió del document i la incidència 
sobre diferents departaments i nivells administratius. 
Igualment, cal valorar econòmicament les mesures i 
avaluar el seu grau de prioritat.

En aquest sentit, doncs, malgrat la denominació utilit-
zada, no es pot considerar que el document sigui prò-
piament un pla estratègic ni que el seu contingut hagi 
estat aprovat per les administracions implicades. Tot i 
això, el govern continua treballant per a convertir els 
materials presentats per la URV en un programa ope-
ratiu d’actuació, amb pressupostos viables i calendaris 
executables.

En tant que recull mesures que poden incentivar el 
desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre, 
n’hi ha que corresponen a actuacions que, amb inde-
pendència del document, ja estava impulsant el Go-
vern de la Generalitat i altres que formen part de pla-
nificacions existents. En aquest sentit, les actuacions a 
les Terres de l’Ebre han d’anar coordinades amb l’es-
tratègia d’especialització intel·ligent, l’estratègia indus-
trial i les polítiques actives d’ocupació dissenyades per 
al conjunt de Catalunya. Aquestes estratègies s’han ul-
timat aquest mes d’abril i ara s’està fent la tasca d’es-
tablir la màxima coherència entre les unes i les altres i 
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identificar els instruments més idonis de les esmenta-
des estratègies per a desenvolupar un pla específic per 
a les Terres de l’Ebre.

A més, el govern iniciarà un procés de diàleg amb les 
autoritats locals i comarcals i amb els agents econò-
mics socials després de les eleccions municipals, amb 
la voluntat que quedi fixat un pla operatiu que es pugui 
aplicar en la pròxima legislatura.

Barcelona, 14 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
814/X, sobre la informació al Parlament de 
les gestions relatives a tancaments d’empre
ses i expedients de regulació d’ocupació
Tram. 290-00729/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 113760 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 814/X, sobre la in-
formació al Parlament de les gestions relatives a tan-
caments d’empreses i expedients de regulació d’ocu-
pació (tram. 290-00729/10), us informo del següent:

Davant la presentació d’un expedient d’acomiadament 
col·lectiu, els òrgans competents del Departament 
d’Empresa i Ocupació actuen d’acord amb el proce-
diment establert per normativa d’aplicació vigent, que 
ja no inclou l’autorització administrativa en la majoria 
d’expedients. En aquest sentit, l’autoritat laboral efec-
tua els advertiments i les recomanacions que s’enten-
guin oportunes, vetllant perquè el període de consultes 
es desenvolupi adequadament, i es demana informe a 
la Inspecció de Treball. També s’ofereix la possibilitat 
de mediació entre les parts a sol·licitud d’aquestes, i 
pot assistir-les a petició d’ambdues parts o per pròpia 
iniciativa, citant-les a tal efecte.

Per part de la Direcció General d’Indústria, es poden 
realitzar actuacions amb caràcter previ o no a la pre-
sentació dels expedients i mantenir els contactes opor-
tuns amb les parts en el cas d’empreses amb dificul-
tats.

Una vegada assenyalat el marc d’actuació dels òrgans 
del Departament implicats en matèria d’expedients 
d’acomiadament col·lectiu, és procedent informar que 
aquest òrgan directiu atén sempre puntualment les sol-

licituds parlamentàries relatives a la informació sobre 
expedients concrets.

En relació amb la sol·licitud concreta de tramesa d’in-
formació semestral sobre els expedients de regula-
ció d’ocupació finalitzats a l’àmbit del Departament 
d’Empresa i Ocupació, s’adjunta en annex les dades 
del 2014. Tot i això, es pot trobar la informació al se-
güent enllaç:

http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat /
web/.content/generic/documents/treball/estadistica/
regulacio_d_ocupacio/2014/arxius/regulacio_ocupa-
cio2014anual.PDF

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 83/X, 
sobre les polítiques de conservació i gestió 
del medi natural
Tram. 390-00083/10

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 113644).
Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015 (tramitació 
d’acord amb l’article 140.4 del Reglament i tramesa de 
la sol·licitud a la Comissió).
Comissió tramitadora: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

A la Mesa de la Comissió d’agricultura, 
ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

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 140.4 del Reglament 
del Parlament, sol·liciten el criteri de la Comissió so-
bre el retiment de compte del Govern de la Moció 
83/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
de conservació i gestió del medi natural (tram. 302-
00125/10), publicada en el BOPC 272, el dia 3 de març 
de 2014.

L’Informe relatiu al compliment de la Moció (390-
00083/10) no s’ajusta a la realitat, en tant que dels 25 
requeriments de què consta la Moció, només s’han 
complert íntegrament 4 i parcialment 4, mentre que 

http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2014/arxius/regulacio_ocupacio2014anual.PDF
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2014/arxius/regulacio_ocupacio2014anual.PDF
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2014/arxius/regulacio_ocupacio2014anual.PDF
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2014/arxius/regulacio_ocupacio2014anual.PDF
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n’ha deixat 15 sense resposta adequada, i hi ha hagut 2 
actuacions que no han pogut ser avaluades per manca 
d’informació fiable disponible.

En aquest sentit, destaquem com a principals incom-
pliments per part del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya els punts b, f, g, h, i, j, k, l, m, o, p, q relatius 
a aspectes de cabdal importància per a la conserva-
ció del patrimoni natural com són: la vigilància efec-
tiva de les aigües marítimes interiors, establir un pla 
d’actuació específic sobre boscos singulars, establir 
el calendari de presentació per aprovar-los dels plans 
especials del parcs naturals de: Alt Pirineu, Delta de 
l’Ebre, Ports, Montsant i Alta Garrotxa, i aprovar el 
Pla especial del Parc Natural del Cadí-Moixeró, pre-
sentar durant el 2014 la memòria preliminar de la llei 
de la biodiversitat i el patrimoni natural.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

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

Control del compliment de la Moció 147/X, 
sobre les polítiques públiques amb relació a 
l’economia col·laborativa
Tram. 390-00147/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 113762 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 147/X, sobre les polítiques pú-
bliques amb relació a l’economia col·laborativa (tram. 
390-00147/10), us informo del següent:

El Govern va iniciar el procés per regular l’economia 
col·laborativa a Catalunya, amb l’adopció d’un Acord 
el passat 14 d’octubre de 2014. En aquest primer pas, 
que dóna compliment a la Resolució 776/X del Parla-
ment de Catalunya, el Govern es van establir els cri-
teris que se seguiran en l’ordenació d’aquest sector i 
es va encarregar a la Secretaria d’Empresa i Compe-
titivitat i a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat 
l’elaboració, conjuntament, d’una proposta de regula-
ció d’aquesta activitat.

Així, el Govern vol garantir que aquestes noves pràcti-
ques respecten les regles de la competència i els drets 
dels consumidors, i pretén evitar que es produeixin si-
tuacions de precarietat laboral encoberta, frau fiscal, 
economia submergida o d’afectació sobre la salut, el 
descans o la convivència en les zones on es duen a 
terme. Per això, la proposta, en elaboració, abordarà 

aspectes com el tractament fiscal de les activitats de 
l’economia col·laborativa, els mecanismes per garan-
tir el control de la qualitat de l’oferta, la protecció dels 
usuaris i consumidors o la prevenció de la competèn-
cia deslleial amb els sectors econòmics ja implantats.

En l’elaboració d’aquesta proposta de regulació de 
l’economia col·laborativa es té en compte el posicio-
nament de les empreses del sector, dels sectors econò-
mics ja implantats i que es vegin afectats per aquestes 
activitats, dels agents econòmics i socials, de les enti-
tats municipalistes i dels departaments de la Genera-
litat competents en la matèria. També s’analitzen les 
experiències d’ordenació d’aquest model de prestació 
de serveis que s’han dut a terme en altres països.

Barcelona, 14 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 161/X, 
sobre la informació relativa als efectes del 
procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat
Tram. 390-00161/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 113492 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 161/X, sobre la informació re-
lativa als efectes del procés d’adjudicació de la ges-
tió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 390-00161/10), us 
informo que el conseller de Territori i Sostenibilitat i 
el conseller d’Economia i Coneixement han demanat 
comparèixer conjuntament davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalu-
nya, un cop la Sala del Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi dictat 
sentència sobre el fons de la qüestió pel que fa al pro-
cés d’adjudicació de la gestió Aigües Ter Llobregat.

Barcelona, 14 d’abril de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Polítiques de Joventut amb la conse
llera de Benestar Social i Família sobre el 
compliment de la Resolució 301/X, sobre la 
situació de la joventut, i de la Moció 164/X, 
sobre les mesures per a fer front a la deso
cupació juvenil
Tram. 354-00394/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Polítiques de Joventut, 
en la sessió 16, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 700.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre la situació creada per 
la definició d’«agricultor en actiu» que esta
bleix el Reial decret 1075/2014 i la seva re
percussió en els ajuts dels fons europeus
Tram. 354-00405/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Sara Vilà Galan, del GP 
ICV-EUiA (reg. 109035).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
16.04.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Marea Granate davant la Comis
sió de Polítiques de Joventut perquè expli
qui les propostes d’aquest col·lectiu
Tram. 356-01121/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 16, 
tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 700.

Sol·licitud de compareixença de M. Àngels 
Cabasés i Agnès Pardell, autores del llibre 
Una visión crítica del Plan de implantación 
de la garantía juvenil, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè presentin 
aquest llibre
Tram. 356-01122/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 16, 
tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 700.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana davant la Co
missió de Polítiques de Joventut perquè ex
pliqui la política d’habitatge per a joves
Tram. 356-01152/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 16, 
tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 700.

Sol·licitud de compareixença de la directo
ra dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
a Tarragona davant la Comissió d’Ensenya
ment i Universitats perquè informi sobre la 
tramesa de la col·lecció de cromos Tarrago-
nins. Personatges de les nostres comarques 
als centres educatius
Tram. 356-01185/10

Sol·licitud

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP ICV-EUiA 
(reg. 111170).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 08.04.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana d’Empre
ses d’Enginyeria i Consultoria Independents 
de Catalunya davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre les acti
vitats d’aquesta entitat
Tram. 356-01199/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, juntament amb 
una altra diputada del GP ICV-EUiA (reg. 113279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 21.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Tre
mosa, en representació de Convergència i 
Unió, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics perquè informi sobre l’àmbit 
d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01200/10

Sol·licitud

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP 
CiU, Dionís Guiteras i Rubio, del GP ERC, Òscar Or-
deig i Molist, del GP SOC, Marisa Xandri Pujol, del 
GP PPC (reg. 114381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
22.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Gambús, en representació de Convergència 
i Unió, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics perquè informi sobre l’àmbit 
d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01201/10

Sol·licitud

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP 
CiU, Dionís Guiteras i Rubio, del GP ERC, Òscar Or-
deig i Molist, del GP SOC, Marisa Xandri Pujol, del 
GP PPC (reg. 114381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
22.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma
ria Terricabres, en representació d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, davant la Subco
missió d’Estudi dels Transgènics perquè in
formi sobre l’àmbit d’actuació de la Subco
missió
Tram. 356-01202/10

Sol·licitud

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP 
CiU, Dionís Guiteras i Rubio, del GP ERC, Òscar Or-
deig i Molist, del GP SOC, Marisa Xandri Pujol, del 
GP PPC (reg. 114381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
22.04.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Ma
ragall, en representació d’Esquerra Repu
blicana de Catalunya, davant la Subcomis
sió d’Estudi dels Transgènics perquè informi 
sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01203/10

Sol·licitud

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP 
CiU, Dionís Guiteras i Rubio, del GP ERC, Òscar Or-
deig i Molist, del GP SOC, Marisa Xandri Pujol, del 
GP PPC (reg. 114381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
22.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de Javier 
López, en representació del Partit dels So
cialistes de Catalunya, davant la Subcomis
sió d’Estudi dels Transgènics perquè informi 
sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01204/10

Sol·licitud

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP 
CiU, Dionís Guiteras i Rubio, del GP ERC, Òscar Or-
deig i Molist, del GP SOC, Marisa Xandri Pujol, del 
GP PPC (reg. 114381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
22.04.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’Ernest Urta
sun, en representació d’Iniciativa per Cata
lunya  Esquerra Unida i Alternativa, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics 
perquè informi sobre l’àmbit d’actuació de la 
Subcomissió
Tram. 356-01205/10

Sol·licitud

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP 
CiU, Dionís Guiteras i Rubio, del GP ERC, Òscar Or-
deig i Molist, del GP SOC, Marisa Xandri Pujol, del 
GP PPC (reg. 114381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
22.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de Santiago Fi
sas, en representació del Partit Popular de 
Catalunya, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics perquè informi sobre l’àm
bit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01206/10

Sol·licitud

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP 
CiU, Dionís Guiteras i Rubio, del GP ERC, Òscar Or-
deig i Molist, del GP SOC, Marisa Xandri Pujol, del 
GP PPC (reg. 114381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
22.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de Javier Nart, 
en representació de Ciutadans, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics per
què informi sobre l’àmbit d’actuació de la 
Subcomissió
Tram. 356-01207/10

Sol·licitud

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP 
CiU, Dionís Guiteras i Rubio, del GP ERC, Òscar Or-
deig i Molist, del GP SOC, Marisa Xandri Pujol, del 
GP PPC (reg. 114381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
22.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de Carles Gi
rauta, en representació de Ciutadans, da
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgè
nics perquè informi sobre l’àmbit d’actuació 
de la Subcomissió
Tram. 356-01208/10

Sol·licitud

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP 
CiU, Dionís Guiteras i Rubio, del GP ERC, Òscar Or-
deig i Molist, del GP SOC, Marisa Xandri Pujol, del 
GP PPC (reg. 114381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
22.04.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Ben
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre el mapa 
de prestacions socials
Tram. 355-00219/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del De-
partament de Benestar Social i Família (reg. 113319).
Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 16.04.2015.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo
mia, Finances i Pressupost amb els conse
llers d’Economia i Coneixement i de Territori 
i Sostenibilitat sobre el procés d’adjudicació 
de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00220/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Economia i Coneixement, Conseller, del De-
partament de Territori i Sostenibilitat (reg. 113491).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 16.04.2015.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de JeanGuillaume Goet
hals, jurista expert en protecció social i con
seller del Centre Públic d’Acció Social de 
SaintGilles, a Brussel·les, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciu
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00481/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 43 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 699.

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

Decaïment

Decaïment en la sessió 43 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 699.

Compareixença d’Esther Sánchez i Torres, 
professora de dret privat d’ESADE, amb re
lació a la Proposició de llei de la renda ga
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00497/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 43 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 699.

Compareixença de Magda Mercader, experta 
en costos i beneficis de rendes socials, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00516/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 43 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 699.

Compareixença d’una representació del Sín
dic de Greuges amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00529/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 43 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.04.2015, 
DSPC-C 699.

Compareixença de Josep Manel Busqueta, 
en representació del Seminari d’Economia 
Crítica Taifa, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono
mia de Catalunya
Tram. 353-00534/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 43 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 699.

Compareixença dels representants de la Co
missió Interdepartamental de la Renda Míni
ma d’Inserció en el Comitè de Seguiment de 
la Renda Mínima d’Inserció altres que el pre
sident o el secretari amb relació a la Propo
sició de llei de la renda garantida de ciuta
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00538/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 43 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.04.2015, 
DSPC-C 699.
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Compareixença dels representants de la Fe
deració de Municipis de Catalunya en el Co
mitè de Seguiment de la Renda Mínima d’In
serció amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00539/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 43 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.04.2015, 
DSPC-C 699.

Compareixença dels representants de l’As
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
en el Comitè de Seguiment de la Renda Mí
nima d’Inserció amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00540/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 43 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 699.

Compareixença dels representants dels 
consells comarcals en el Comitè de Segui
ment de la Renda Mínima d’Inserció amb re
lació a la Proposició de llei de la renda ga
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00541/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 43 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 699.

Compareixença dels representants de les 
entitats d’iniciativa social col·laboradores 
del Programa interdepartamental de la ren
da mínima d’inserció en el Comitè de Segui
ment de la Renda Mínima d’Inserció amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00542/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 43 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.04.2015, 
DSPC-C 699.

Compareixença dels representants de les 
organitzacions empresarials més repre
sentatives en el Comitè de Seguiment de 
la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00544/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 43 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.04.2015, 
DSPC-C 699.

Compareixença dels representants de l’Ins
titut Català de les Dones en el Comitè de Se
guiment de la Renda Mínima d’Inserció amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00545/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 43 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 699.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Comerç Ciutadà 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. 353-00880/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Decaïment

Decaïment en la sessió 22 de la Comissió de Cultura i 
Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

Compareixença de Mercè Tatjer, 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

Decaïment

Decaïment en la sessió 22 de la Comissió de Cultura i 
Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.



27 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 549

4.53.15. INFORMACIó 46

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 686.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català del Suro davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a explicar les con
clusions de l’informe Avaluació econòmica 
de les externalitats positives dels boscos 
surers catalans
Tram. 357-00250/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 22.04.2015, DSPC-C 705.

Compareixença de Guillem Genover, re
presentant de Retecork, davant la Comis
sió d’Empresa i Ocupació per a explicar les 
conclusions de l’informe Avaluació econò-
mica de les externalitats positives dels bos-
cos surers catalans
Tram. 357-00251/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 22.04.2015, DSPC-C 705.

Compareixença de Carlos Gibert, alcalde de 
la Granadella, i de Sergi Saladié, professor 
associat de la Universitat Rovira i Virgili, per 
a presentar l’estudi Impacte econòmic de 
l’energia eòlica a escala local a Catalunya
Tram. 357-00320/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 60 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.04.2015, DSPC-C 703.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori Català de la Joventut davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
presentar l’Enquesta a la joventut 2012
Tram. 357-00688/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Po-
lítiques de Joventut, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 700.

Compareixença de Sixte Cambra, president 
de l’Autoritat Portuària de Barcelona, davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
informar sobre la seguretat del port, la poli
cia portuària i l’acord de cessió d’ús d’infra
estructures del port a la Guàrdia Civil
Tram. 357-00739/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 22.04.2015, 
DSPC-C 704.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de 
Barcelona davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre el Projecte 
futur sector fusta
Tram. 357-00762/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 22.04.2015, DSPC-C 705.
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Compareixença de Laura Cutillas Santillan, 
de Focio, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00853/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 
20.04.2015, DSPC-C 698.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Promotora de la Proposició de Llei 
de la Renda Garantida de Ciutadania Esta
blerta per l’Article 24.3 de l’Estatut d’Auto
nomia de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a valo
rar les aportacions de les organitzacions i 
els grups socials en el tràmit de comparei
xences del procediment legislatiu d’aquesta 
proposició de llei
Tram. 357-01291/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 43 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.04.2015, 
DSPC-C 699.

Compareixença d’Albert Cañigueral, econo
mista i expert en economia col·laborativa, 
davant la Comissió d’Estudi de les Políti
ques Públiques en Matèria d’Economia Col
laborativa
Tram. 357-01315/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 701.

Compareixença de Miguel Ferrer, advocat i 
consultor en negocis digitals, davant la Co
missió d’Estudi de les Polítiques Públiques 
en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01316/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 701.

Compareixença de Pere Rusiñol, president 
de la Cooperativa Alternativas Económicas, 
davant la Comissió d’Estudi de les Políti
ques Públiques en Matèria d’Economia Col
laborativa
Tram. 357-01318/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 701.

Compareixença de Miquel Martí, director 
d’Ecommerce & Tech Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques Públi
ques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01319/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 701.

Compareixença de la secretària d’estat 
d’Ocupació davant la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-01337/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de 
Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda el 
17.04.2015, DSPC-C 697.
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Compareixença de Joan Anton Sánchez 
Carreté, assessor fiscal, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01349/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 20.04.2015, 
DSPC-C 698.

Compareixença d’una representació de Ma
rea Granate davant la Comissió de Políti
ques de Joventut per a explicar les propos
tes d’aquest col·lectiu
Tram. 357-01351/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en 
la sessió 16, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 700.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, tinguda el 21.04.2015, DSPC-
C 700.

Compareixença de M. Àngels Cabasés i Ag
nès Pardell, autores del llibre Una visión crí-
tica del Plan de implantación de la garantía 
juvenil, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a presentar aquest llibre
Tram. 357-01352/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en 
la sessió 16, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 700.

Compareixença del secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana davant la Comissió de Polí
tiques de Joventut per a explicar la política 
d’habitatge per a joves
Tram. 357-01353/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en 
la sessió 16, tinguda el 21.04.2015, DSPC-C 700.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 53

Convocada per al 29 d’abril de 2015

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 29 
d’abril de 2015, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 29 d’abril, a les 10.00 h).

2. Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya. Tram. 200-
00040/10. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat 
(text presentat: BOPC 511, 41).

3. Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 
Tram. 200-00015/10. Comissió d’Afers Institucionals. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 547).

4. Proposició de llei de garantia de l’assistència sanità-
ria i farmacèutica pel sistema català de la salut. Tram. 
202-00080/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 494, 22).

5. Proposició de llei de garantia del temps màxim de 
resposta en l’atenció sanitària. Tram. 202-00081/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat 
(text presentat: BOPC 507, 33).

6. Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesures ex-
traordinàries i urgents per a la mobilització dels habi-
tatges provinents de processos d’execució hipotecària. 
Tram. 203-00020/10. Govern de la Generalitat. Debat 
i votació sobre la validació o derogació del decret llei 
(text presentat: BOPC 530, 11).

7. Procediment per a elegir cinc membres de la Co-
missió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública. Tram. 284-00027/10. Grups parlamentaris. 
Designació.

8. Interpel·lació al Govern sobre els plans de millora de 
barris i d’àrees urbanes. Tram. 300-00304/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.
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9. Interpel·lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona. 
Tram. 300-00301/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de mesu-
res d’acció positiva a favor del col·lectiu de joves extu-
telats. Tram. 300-00300/10. Agnès Russiñol i Amat, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la problemàtica del 
«sensellarisme». Tram. 300-00303/10. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
fer front a la desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys. Tram. 300-00302/10. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Catalana 
de Protecció Social. Tram. 300-00299/10. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les comarques gironines. Tram. 302-00274/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la gestió de l’aigua. Tram. 302-00275/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les conseqüències econòmiques i socials de la po-
lítica d’infraestructures. Tram. 302-00276/10. Grup 
Mixt. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació de la sanitat pública. Tram. 302-
00277/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les darreres decisions del Departament de Salut. 
Tram. 302-00278/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la gestió sanitària i la utilització de mitjans pú-
blics. Tram. 302-00279/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’esports. Tram. 302-00280/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolució del Síndic de Greuges de creació 
del Mecanisme Català per a la Prevenció de 
la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, 
Inhumans o Degradants
Reg. 113130

Coneixement
Mesa del Parlament, 21.04.2015

Resolució de 9 d’abril de 2015 de creació del Mecanis-
me Català per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

La sentència del Tribunal Constitucional de 5 de març 
de 2015 declara inconstitucionals i anul·la els articles 
1.b), 68.1 i 2, 69.2, 71.d), 72.2, 74, 75, 77.5.c) i els inci-
sos «Autoritat Catalana» que rubrica el capítol I del tí-
tol VIII, «com a Autoritat Catalana» dels articles 69.1, 
71, 72.1, 73, 76.1, 77.1 i «en la seva condició d’Autori-
tat Catalana» de l’article 70, de la Llei 24/2009, del 23 
de desembre, del Síndic de Greuges.

Cal estructurar les funcions en matèria de prevenció 
de la tortura i d’altres tractes o penes cruels, inhumans 
o degradants que la Llei 24/2009, del 23 de desembre, 
atribueix al Síndic de Greuges, tenint en compte els 
termes de la sentència esmentada.

En ús de les atribucions que tinc conferides,

Resolc:

Primer. Crear el Mecanisme Català per a la Prevenció 
de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhu-
mans o Degradants per exercir les funcions que l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya i la Llei 24/2009, del 23 
de desembre, atribueixen al Síndic de Greuges.

Segon. Les funcions del Mecanisme Català per a la 
Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cru-
els, Inhumans o Degradants es desenvolupen mitjançant 
l’Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Preven-
ció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhu-
mans o Degradants, amb l’assistència i l’assessorament 
del Consell Assessor per a la Prevenció de la Tortura i 
d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, 
i totes en el marc legal esmentat, i d’acord amb les previ-
sions i sota la direcció del síndic de greuges.

Tercer. El Síndic de Greuges pot adscriure al Meca-
nisme Català per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants altres 
treballadors de la institució per al correcte desenvolu-
pament de les seves funcions.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Rafael Ribó
Síndic de greuges
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 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

Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre 
la suspensió
Reg. 111230 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

Tribunal Constitucional

Pleno

Excmos. Sres.:

D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel
Dª. Adela Asua Batarrita
D. Luis Ignacio Ortega Álvarez
D. Encarnación Roca Trías
D. Andrés Ollero Tassara
D. Fernando Valdés Dal-Ré
D. Juan José González Rivas
D. Santiago Martínez-Vares García
D. Juan Antonio Xiol Ríos
D. Pedro González-Trevijano Sánchez
D. Ricardo Enríquez Sancho
D. Antonio Narváez Rodríguez

Núm. registro: 6513-2014

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad planteado 
por el Presidente del Gobierno contra el art. 167.1 y 
las disposiciones transitorias 5ª y 8ª de la Ley 2/2014, 
de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público de Cataluña.

Sobre: Solicitud de levantamiento de la suspensión de 
la vigencia de tales preceptos legales.

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 30 
de octubre de 2014, el Abogado del Estado, en repre-
sentación del Presidente del Gobierno, interpone re-
curso de inconstitucionalidad contra el art. 167.1 y las 
disposiciones transitorias quinta y octava de la Ley 

2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, adminis-
trativas, financieras y del sector público de Cataluña.

El Abogado del Estado invoca el art. 161.2 CE a fin de 
que se acuerde la suspensión de los preceptos impug-
nados en el presente recurso de inconstitucionalidad.

2. Mediante providencia de 18 de noviembre de 2014, 
el Pleno del Tribunal Constitucional acuerda admi-
tir a trámite el presente recurso, dar traslado de la 
demanda y documentos presentados al Congreso de 
los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como a 
la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, al objeto 
de que puedan personarse en el proceso y formular 
las alegaciones que estimen convenientes. Asimismo 
tiene por invocado el art. 161.2 CE por el Presidente 
del Gobierno, lo que, a su tenor y conforme dispone 
el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional (LOTC), produce la suspensión de la vigencia 
y aplicación de los preceptos impugnados desde la 
fecha de interposición del recurso –30 de octubre de 
2014– para las partes del proceso y desde el día de la 
publicación de la suspensión en el «Boletín Oficial 
del Estado» («BOE») para los terceros, lo que se co-
munica a los Presidentes de la Generalitat y el Parla-
mento de Cataluña. Se ordena también la publicación 
de la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya». El recurso se publica en el «BOE», núm. 
281 de 20 de noviembre de 2014.

3. Por escritos registrados en el Tribunal Constitucio-
nal en 26 y 28 de noviembre de 2014, respectivamente, 
los Presidentes del Senado y del Congreso de los Dipu-
tados comunican el acuerdo de la Mesa de sus respec-
tivas Cámaras de personarse en el proceso ofreciendo 
su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

4. Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de di-
ciembre de 2014, la Abogada de la Generalitat de Ca-
taluña, en la representación que legalmente ostenta, 
comparece en el proceso y formula alegaciones inte-
resando la desestimación del recurso de inconstitu-
cionalidad. Mediante otrosí insta el levantamiento de 
la suspensión de los preceptos impugnados antes del 
transcurso del plazo legal de cinco meses, formulando 
las alegaciones siguientes: 

a) La Abogada de la Generalitat se refiere en primer 
lugar al art. 167.1 de la Ley controvertida, que aña-
de un apartado 10 al art. 47 del texto refundido de la 
Ley de urbanismo de Cataluña, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, conforme al que: 
«en la explotación de recursos naturales en suelo no 
urbanizable, en el caso de aprovechamiento de hidro-
carburos, no está permitida la utilización de la tecno-
logía de la fracturación hidráulica cuando pueda tener 
efectos negativos sobre las características geológicas, 
ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zo-
na, o en relación con otros ámbitos competenciales de 
la Generalidad».
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Según afirma, el indicado precepto no establece una 
prohibición general del fracking ni otorga a los órga-
nos urbanísticos autonómicos una potestad discrecio-
nal para su denegación; condiciona la autorización a la 
inexistencia de los efectos negativos sobre los valores 
(geológicos, paisajísticos, ambientales, socioeconó-
micos o en relación con ámbitos competenciales de la 
Generalitat) que la clasificación de los terrenos como 
suelo no urbanizable trata de proteger. La apreciación 
de esos efectos negativos no se abandona al libre cri-
terio de los órganos urbanísticos autonómicos; resulta 
de las regulaciones sectoriales autonómicas y estatales 
(sobre espacios naturales, aguas, minas, costas, mon-
tes, etc.) aplicables en función de la naturaleza y ca-
racterísticas de los terrenos afectados.

El mantenimiento de la suspensión de la vigencia y 
aplicación del precepto restringiría las potestades ur-
banísticas autonómicas de control del suelo y pondría 
en riesgo los valores naturales cuya protección ha que-
rido garantizar la clasificación del suelo como no ur-
banizable; los daños podrían ser irreversibles si se im-
pide que los órganos urbanísticos autonómicos actúen 
en defensa y tutela del suelo no urbanizable.

Por otra parte, la Abogada de la Generalitat conside-
ra que el recurso de inconstitucionalidad plantea un su-
puesto de concurrencia de competencias, la autonómica 
sobre urbanismo (art. 149.5 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña: EAC) y la estatal en materia de energía 
(apartados 13 y 25 del art. 149.1 CE); competencia esta 
última que proporciona cobertura a la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del sector de hidrocarburos (en adelante, 
LSH). Consecuentemente, si el órgano urbanístico de 
la Generalitat denegase la autorización para la utiliza-
ción de la técnica de la fracturación hidráulica, no por 
ello quedarían sin efecto las autorizaciones, permisos y 
concesiones ministeriales que pudieran amparar la ex-
ploración, investigación o explotación de hidrocarburos 
mediante la indicada técnica. El sentido discordante de 
ambas resoluciones obligaría simplemente a iniciar ne-
gociaciones para alcanzar un acuerdo para integrarlas. 
A falta de acuerdo, podría suscitarse un conflicto judi-
cial ordinario o constitucional para determinar la com-
petencia prevalente y, por tanto, qué decisión debe sub-
sistir, la denegatoria o la autorizatoria. Por tal razón el 
levantamiento de la suspensión no causaría perjuicios de 
difícil o imposible reparación al interés general ni al 
de terceros.

b) La Abogada de la Generalitat razona después la 
solicitud de levantamiento de la suspensión de la vi-
gencia y aplicación de la disposición transitoria octa-
va de la Ley controvertida. Señala que, de conformi-
dad con la STC 193/2013 y en aras de la seguridad 
jurídica, la disposición adicional vigesimoséptima ha 
vuelto a permitir la implantación de establecimientos 
comerciales medianos y grandes en la trama urbana 
consolidada de los municipios superiores a los 5.000 
habitantes (y asimilados o capitales comarcales) y de 

grandes establecimientos comerciales territoriales en 
la trama urbana consolidada de municipios de más de 
50.000 habitantes (y asimilables o capitales comarca-
les). Lo ha hecho al declarar vigentes las excepciones 
a la prohibición general de tal implantación previstas 
en la redacción primitiva de los apartados 3 y 4 del art. 
9 del Decreto-ley catalán 1/2009, de ordenación de los 
equipamientos comerciales.

Ciertamente, la impugnada disposición transitoria oc-
tava suspende temporalmente la vigencia de la excep-
ción de implantación de establecimientos fuera de la 
trama de urbana consolidada prevista en los arts. 3 b) 
y apartado 4, segundo párrafo, del art. 9 del indica-
do Decreto-ley. Sin embargo, no por ello está derogan-
do o suprimiendo aquellas excepciones; establece una 
moratoria durante la tramitación de «un proyecto de 
ley de comercio, servicios y ferias» con el fin de: 1) 
ajustar la mermada capacidad económica de los pode-
res públicos local y autonómico derivada de la crisis 
económica y financiera con las inversiones en infraes-
tructuras y lucha contra la contaminación que exige el 
despliegue de este tipo de establecimientos; 2) evitar 
la masiva localización de grandes y medianos estable-
cimientos comerciales en zonas periféricas y el conse-
cuente éxodo de la oferta comercial hacia los extrarra-
dios que agravaría la progresiva desertización de los 
centros urbanos y la pérdida del comercio de proximi-
dad, que es el que garantiza la sostenibilidad urbana y 
permite el acceso de los ciudadanos y consumidores a 
los servicios y centros de distribución para abastecer-
se de los productos de uso cotidiano en condiciones de 
equidad, sin discriminación respecto de los ciudada-
nos carentes de vehículo propio o movilidad reducida.

Frente a los indeseables efectos que la moratoria pre-
tende evitar durante la tramitación del proyecto de ley, 
ningún perjuicio real y efectivo de imposible y difícil 
reparación se produce en el interés público del Estado 
ni en el de terceros. Si hubiera operadores afectados 
por la moratoria que alegaran daños, sufrirían en todo 
caso perjuicios de carácter económico y por ello repa-
rables. Debe tenerse en cuenta, de un lado, la solvencia 
de la Generalitat y, de otro, la posibilidad de identifi-
car a los perjudicados si estos hubieran de ser indem-
nizados porque el Tribunal Constitucional llegara a 
declarar la inconstitucionalidad del precepto impug-
nado (ATC 417/1997).

c) En último término, la Abogada de la Generalitat se 
refiere a la disposición transitoria quinta, cuyo aparta-
do 2 establece que «los bienes integrantes del patrimo-
nio de la entidad gestora de la Seguridad Social que se 
suprime» –el Instituto Catalán de Asistencia y Servi-
cios Sociales– «se incorporan al patrimonio de la Ge-
neralidad y se adscriben al departamento competente 
en materia de servicios sociales», subrogándose el de-
partamento competente en materia de servicios socia-
les «en todos los derechos y obligaciones de los bienes 
de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad 
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Social cuyo uso y gestión hayan sido atribuidos al Ins-
tituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales».

El recurso de inconstitucionalidad formulado por el 
Abogado del Estado se ha centrado en este apartado 
sin aportar razonamiento alguno sobre la eventual in-
constitucionalidad de los demás. La Abogada de la 
Generalitat entiende por ello que a él debe limitarse el 
enjuiciamiento y, por tanto, que sólo él resulta afecta-
do por la suspensión ex art. 161.2 CE.

Los bienes del Instituto Catalán de Asistencia y Ser-
vicios Sociales incorporados al patrimonio de la Ge-
neralitat son exclusivamente los que la propia Genera-
litat había propiamente adscrito a la indicada entidad. 
Según se infiere del segundo párrafo del apartado 2, 
los bienes traspasados por el Estado permanecen bajo 
la titularidad de la Tesorería General de la Seguridad 
Social como no podía ser de otro modo. La Generali-
tat se limita a subrogarse a través del Departamento 
competente en materia de asuntos sociales en los de-
rechos y obligaciones de los bienes de titularidad de la 
señalada Tesorería cuyo uso y gestión tenía atribuidos 
el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia-
les. Consecuentemente, el indicado precepto no pro-
duce cambio alguno en la titularidad de los bienes de 
la Tesorería General de la Seguridad Social ni altera 
su régimen jurídico por lo que el levantamiento de la 
suspensión no puede producir daños reales y efectivos 
de difícil o imposible reparación en los intereses gene-
rales del Estado.

En cambio, el mantenimiento de la suspensión causa-
ría daños irreparables a los intereses públicos autonó-
micos y a los ciudadanos de Cataluña; pondría en pe-
ligro la prestación de los servicios asistenciales que ha 
gestionado el extinto Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales y que ahora ha asumido directa-
mente la Generalitat a través del departamento com-
petente en materia de servicios sociales en razón de 
una decisión parlamentaria basada en meras razones 
organizativas.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 15 de di-
ciembre de 2014, los Letrados del Parlamento de Ca-
taluña, en la representación que legalmente ostentan, 
comparecen en el proceso y formulan alegaciones in-
teresando la desestimación del recurso de inconstitu-
cionalidad. Mediante otrosí solicitan el levantamiento 
de la suspensión de los preceptos impugnados antes de 
que transcurra el plazo legal de cinco meses, formu-
lando las siguientes alegaciones: 

a) El art. 47.10 del Decreto Legislativo 1/2010, en la 
redacción dada por el art. 167.1 de la Ley controver-
tida, no altera ni modifica el sistema de intervención 
administrativa regulado en la Ley del sector de hidro-
carburos. En consonancia con ese sistema ha evitado 
establecer una prohibición absoluta o incondicionada 
de la técnica del fracking en el territorio catalán. El 
precepto se refiere sólo al suelo no urbanizable para 

permitir la utilización de la fracturación hidráulica 
que no produce efectos negativos sobre las caracterís-
ticas geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeco-
nómicas de la zona o en relación con otros ámbitos 
competenciales de la Generalitat. El mandato de no 
autorizar la fracturación hidráulica ante estos efec-
tos negativos viene a ser idéntico al que resulta de la 
legislación básica estatal cuando somete la indicada 
técnica al procedimiento de evaluación del impac-
to ambiental, que puede concluir igualmente en una 
declaración negativa o prohibitiva adoptada directa-
mente por la Comunidad Autónoma (respecto de au-
torizaciones de ámbito territorial autonómico) o con 
su informe previo (respecto de la concesión de explo-
tación de yacimientos de hidrocarburos o de almace-
namientos subterráneos). Por tal razón, sólo el mante-
nimiento de la suspensión de este precepto produciría 
daños de imposible o difícil reparación.

b) El mantenimiento de la suspensión de la disposición 
transitoria octava produciría daños de difícil o impo-
sible reparación como consecuencia de la implanta-
ción indiscriminada en todo el territorio de Cataluña 
de establecimientos comerciales de gran formato y los 
efectos negativos que ello supondría para la ordena-
ción urbanística, el medio ambiente y la protección del 
patrimonio histórico y artístico.

En cambio, el levantamiento de la suspensión de la vi-
gencia y aplicación del señalado precepto no produciría 
perjuicios de imposible o difícil reparación a la vista de 
los intereses confluyentes. Mantendría el régimen jurí-
dico de la implantación de establecimientos comercia-
les medianos y grandes y de grandes establecimientos 
territoriales existente desde el 29 de diciembre de 2012. 
Ello implicaría que la implantación de grandes estable-
cimientos comerciales territoriales seguiría prohibida 
fuera de la trama urbana consolidada de municipios de 
más de 50.000 habitantes (o asimilables o capitales co-
marcales). También la de establecimientos comerciales 
medianos y grandes fuera de la trama urbana de muni-
cipios de más de 5.000 habitantes (o asimilables o ca-
pitales comarcales). Ahora bien, tal implantación sería 
posible en la zona de acceso restringido de las estacio-
nes de tren, puertos y aeropuertos.

Por todo ello, incluso en el caso de que se acordara la 
inconstitucionalidad de la disposición transitoria im-
pugnada, no resultará afectado derecho público o ge-
neral alguno. Los operadores económicos podrían ini-
ciar las gestiones para solicitar las correspondientes 
licencias de implantación sin que el régimen jurídico 
en vigor hasta la fecha les hubiera generado perjuicio 
económico alguno. La declaración de inconstituciona-
lidad supondría sólo una ampliación pro futuro de sus 
expectativas de negocio. El levantamiento de la sus-
pensión no impedirá la recuperación del régimen jurí-
dico incluido en los apartados 3 y 4 del artículo 9 del 
Decreto-ley catalán 1/2009, que admite la implanta-
ción de establecimientos de gran formato, por lo que 
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no pueden producirse perjuicios de imposible o difícil 
reparación.

c) Respecto de la disposición transitoria quinta, los Le-
trados autonómicos alegan que el recurso del Abogado 
del Estado nada ha argumentado sobre de los aparta-
dos 1 y 3 por lo que «sólo acordando el levantamiento 
de la suspensión se puede llevar a cabo el fin de la im-
procedente tacha de inconstitucionalidad».

Con relación al apartado 2, su tenor literal no impedi-
ría sostener la interpretación que reclama el recurren-
te, esto es, que la Generalitat pasa a asumir únicamen-
te el uso y gestión de los bienes de titularidad de la 
Tesorería General de la Seguridad Social que estaban 
adscritos al extinto Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales. De modo que el precepto impug-
nado no altera esa titularidad ni su sujeción al régi-
men jurídico del patrimonio de la indicada Tesorería; 
la Generalitat de Cataluña queda subrogada tan sólo 
en los derechos y obligaciones que resultan del uso y 
gestión. Consecuentemente, sólo el mantenimiento de 
la suspensión de la vigencia y aplicación de la previ-
sión impugnada produciría perjuicios de imposible o 
difícil reparación.

6. Por acuerdo de 16 de diciembre de 2014, el Pleno 
concede al Abogado del Estado un plazo de cinco días 
para exponer lo que considere conveniente acerca del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión acor-
dada.

7. Por escrito registrado el 26 de diciembre de 2014, el 
Abogado del Estado evacua el trámite conferido inte-
resando el mantenimiento de la suspensión con base 
en las alegaciones siguientes: 

a) Tras reivindicar el fumus boni iuris como meca-
nismo para el aseguramiento provisional de las pre-
tensiones que serán presumiblemente estimadas, el 
Abogado del Estado razona que el art. 167.1 de la Ley 
controvertida bloquea la competencia estatal en mate-
ria de energía (art. 149.1.25 y 13 CE), lo que justifica-
ría por sí el mantenimiento de la suspensión (AATC 
243/1993, 336/2005 y 104/2010).

La previsión impugnada transformaría la posibilidad 
de autorización o concesión de licencia establecida por 
la legislación básica estatal en un supuesto de hecho 
verdaderamente excepcional; establecería una prohi-
bición general de la técnica de la fractura hidráulica 
apuntando una serie de posibles excepciones a través 
de criterios tan extremadamente genéricos que abren 
un amplísimo margen de discrecionalidad que supone 
la derogación práctica del régimen básico de libertad 
sometido a autorización. La «perversa redacción» del 
precepto «pretende disfrazar» una «prohibición total 
y absoluta», vinculando la autorización a la ausencia 
de «riesgos enunciados genéricamente» de modo tal 
que, en realidad, vacía las competencias estatales en 
materia de hidrocarburos. Se verificaría una «actitud 
contumaz en impedir en esta materia el ejercicio de las 

competencias estatales», habida cuenta de que la STC 
106/2014, de 24 de junio, ya ha declarado la inconstia-
tucionalidad de la disposición cántabra que producía 
los mismos efectos.

Respecto de los perjuicios a intereses públicos y pri-
vados que resultarían del levantamiento de la suspen-
sión, el Abogado del Estado transcribe literalmente 
párrafos del informe de 17 de diciembre de 2014 de la 
Directora General de Política Energética y Minas del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo «sobre la 
procedencia de la suspensión de la Ley 2/2014, de 27 
de enero, de medidas fiscales, administrativas, finan-
cieras y del sector público de Cataluña», que adjunta 
como documento núm. 1.

Conforme a los párrafos extractados del informe, el 
mantenimiento de la suspensión no produciría daños 
medioambientales habida cuenta de que la legislación 
básica estatal garantiza por sí la máxima protección 
medioambiental a través de la necesaria declaración de 
impacto. En cambio, son evidentes los perjuicios que 
el levantamiento produciría sobre intereses de terce-
ros. Los promotores de solicitudes de permisos situa-
dos en Cataluña han realizado inversiones prelimina-
res (para la selección previa de las áreas de interés y 
la preparación de la documentación necesaria que so-
porta la instancia, incluyendo la constitución de una 
garantía económica), pero no podrían llevar a cabo los 
trabajos proyectados, incluso los que obtuvieron ya el 
correspondiente permiso. Sobre los titulares de permi-
sos pesa la obligación de realizar trabajos e inversio-
nes mínimas (art. 22 LSH); una obligación que pasaría 
a ser de imposible cumplimiento. A su vez, el solici-
tante de un permiso con objetivos no convencionales 
que esté pendiente de tramitación, se halla en el dile-
ma de desistir de su petición con el consiguiente ries-
go de que un competidor asuma su posición en un área 
de interés geológico o, ante la expectativa de autoriza-
ción, desarrollar un plan de investigación de imposible 
cumplimiento. La indefinición del concepto «técnica 
de fracturación hidráulica» genera el riesgo adicional 
de interpretaciones extensivas conducentes a la parali-
zación de proyectos de investigación o explotación de 
hidrocarburos con objetivos y efectos muy diferentes 
(p. ej. la estimulación de pozo o la recuperación se-
cundaria). El levantamiento de la suspensión produci-
ría costes de oportunidad (los beneficios que habrían 
resultado de inversiones en otros proyectos) y de im-
productividad (por la paralización indefinida de los re-
cursos asociados al proyecto). Dentro de la actual co-
yuntura favorable a la inversión extranjera por parte de 
compañías especializadas, la indeterminación jurídica 
podría provocar el desvío de los flujos de inversión a 
áreas geográficas con marcos regulatorios más esta-
bles; flujos que probablemente no se recuperarían. A 
ello se suma la previsible pérdida de inversiones fu-
turas en el sector ante la percepción de un incremento 
del riesgo.
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Por el contrario, el mantenimiento de la suspensión 
favorece la consecución de los beneficios persegui-
dos por el legislador básico: seguridad del suminis-
tro, crecimiento económico, empleo e ingresos tribu-
tarios. España importa más del 99,5 por 100 del gas 
y del petróleo que consume desde áreas geopolíti-
camente inestables en su mayor parte. La seguridad 
del suministro tiene importantes derivaciones estra-
tégicas como ha puesto de manifiesto la reciente cri-
sis Rusia-Ucrania. El crecimiento económico se halla 
principalmente asociado a las inversiones en infraes-
tructura, creación de empleo e incremento de la com-
petitividad derivada de una reducción del precio de la 
energía. La consultora Deloitte ha publicado en febre-
ro de 2014 el «análisis del impacto del desarrollo de 
la explotación y producción de hidrocarburos en la 
economía española», encargado por la Asociación de 
compañías de investigación y explotación de petróleo, 
que cuantifica los impactos económicos de la explota-
ción de los recursos prospectivos de hidrocarburos en 
España. No desglosa el impacto, pero indica una con-
tribución de esta actividad al Producto interior bruto 
(PIB) que alcanzaría unos 44.000 millones de euros 
en el año de mayor impacto (2014), lo que equivaldría 
a un 4,3 por 100 del PIB actual. La explotación de hi-
drocarburos supone unos ingresos para las arcas pú-
blicas en forma de ingresos directos (impuesto de so-
ciedades, IVA, cotizaciones sociales, tasas cánones), 
pero también indirectos gracias a la actividad econó-
mica indirecta e inducida que puede generar.

b) La disposición transitoria octava también bloquea-
ría una competencia estatal, en este caso la que am-
para las Leyes 7/1996, de 15 de enero, de ordenación 
del comercio minorista y 17/2009, de 23 de diciembre, 
sobre el libre acceso a las actividades y su ejercicio 
(art. 149.1.13 CE). Al suspender transitoriamente el ré-
gimen de excepciones que se ajusta a la legislación bá-
sica estatal, el precepto impugnado incumple la STC 
193/2013; no sería otra cosa que la decisión formula-
da legalmente de infringir la Sentencia constitucional 
con el fin de enervar su fuerza vinculante a modo de 
subterfugio para eludir los arts. 87 LOTC y 164 CE.

Añade que, como consecuencia de «liberalización de 
un sector concreto de la actividad económica», la nor-
mativa autonómica no puede siquiera entrar a regular, 
por lo que quizá también por esta razón hay bloqueo 
de competencias: «En esto de los horarios comercia-
les, precisamente, la jurisprudencia constitucional es 
clara y unánime en relación con la cuestión de la utili-
zación por el Estado de la competencia de legislación 
básica sobre la base del título competencial del art. 
149.1.13 de la CE, pues su cobertura incluye la libera-
ción de los horarios comerciales, o hasta cierto límite, 
pero como medida uniforme para todo el país». El Tri-
bunal Constitucional habría reconocido que las bases 
en materia de «comercio interior y libertad de horarios 
comerciales» pueden tener carácter agotador y no per-
mitir desarrollo autonómico (STC 225/1993).

En cuanto a la ponderación de los perjuicios que po-
drían resultar del levantamiento de la suspensión, el 
Abogado del Estado se refiere al informe de 12 de di-
ciembre de 2014 de la Directora General de Comer-
cio Interior del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad sobre «la conveniencia y necesidad de mantener 
la suspensión de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de me-
didas fiscales, administrativas, financieras y del sector 
público de Cataluña», que adjunta como documento 
núm. 2. Trae a colación, en primer lugar, datos rela-
tivos a la evolución del comercio al por menor en Ca-
taluña en comparación con el resto de España y con 
otras Comunidades Autónomas. Después se refiere a 
los perjuicios derivados de medidas legislativas con-
trarias a la libertad de horarios en la actividad comer-
cial. Concluye que el levantamiento de la suspensión 
producirá una restricción de libertades de iniciativa 
económica evidente, lo que conlleva «una disparidad 
de régimen respecto de otras Comunidades Autóno-
mas, una ruptura de la unidad de mercado al aplicarse 
en Cataluña un régimen diferente al resto de los co-
merciantes de España e implicaría un perjuicio econó-
mico inmediato para comercios situados en territorio 
de Cataluña».

c) Respecto de la disposición transitoria quinta, el 
Abogado del Estado razona que el levantamiento de 
la suspensión lesiona el interés público estatal; produ-
ciría perjuicios patrimoniales de, si no imposible, al 
menos muy difícil reparación. El precepto impugna-
do establece que la Generalitat se subroga «en todos 
los derechos y obligaciones de los bienes de titularidad 
de la Tesorería General de la Seguridad Social» cuyo 
uso y gestión tenía atribuidos el extinto Instituto Ca-
talán de Asistencia y Servicios Sociales. Tal subroga-
ción permite a la Administración autonómica contraer 
nuevas obligaciones frente a terceros. Ello produciría 
daños en el patrimonio de la indicada Tesorería si la 
Sentencia definitiva acabase estimando el recurso de 
inconstitucionalidad. En este caso, «la primera inte-
gración en el patrimonio de la Generalidad se habría 
producido en virtud de ley formal», lo que «dificul-
taría (aparte del hecho empírico de cuál fuese el es-
tado de las finanzas autonómicas en ese momento, y 
la imposibilidad de ejecutar un patrimonio público) la 
viabilidad de un título» para «ejercitar una acción de 
indemnización o de arbitrar mecanismos de compen-
sación contra la Generalidad de Cataluña».

Fundamentos jurídicos

1. La Abogada de la Generalitat de Cataluña y los Le-
trados del Parlamento de Cataluña solicitan el levanta-
miento de la suspensión de la vigencia del art. 167.1 y 
las disposiciones transitorias quinta y octava de la Ley 
2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, adminis-
trativas, financieras y del sector público de Cataluña 
acordada por providencia de 18 de noviembre de 2014 
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en aplicación de lo dispuesto en los arts. 161.2 CE y 
30 LOTC.

2. Tras reivindicar el fumus boni iuris como mecanis-
mo para el aseguramiento provisional de las pretensio-
nes que serán presumiblemente estimadas, el Abogado 
del Estado razona que debería mantenerse la suspen-
sión del art. 47.10 del texto refundido de la Ley de ur-
banismo de Cataluña, aprobado por Decreto Legisla-
tivo 1/2010, de 3 de agosto, en la redacción dada por 
el art. 167.1 de la Ley controvertida, porque bloquea el 
ejercicio de competencias de titularidad estatal. Con-
forme al indicado precepto, «en la explotación de re-
cursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso 
de aprovechamiento de hidrocarburos, no está permi-
tida la utilización de la tecnología de la fracturación 
hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre 
las características geológicas, ambientales, paisajísti-
cas o socioeconómicas de la zona, o en relación con 
otros ámbitos competenciales de la Generalidad».

En alguna ocasión este Tribunal ha declarado que un 
precepto autonómico bloquea el ejercicio de compe-
tencias estatales a fin de justificar el mantenimiento 
de su suspensión sin entrar a examinar la concurren-
cia de daños acreditados de imposible o difícil repa-
ración derivados del levantamiento. Lo ha hecho muy 
excepcionalmente cuando la controversia suscitada en 
el recurso que origina el incidente cautelar excede de 
las situaciones normales de controversia competen-
cial; situaciones que no tienen que ver con la viabili-
dad de las pretensiones de la demanda o su apariencia 
de buen derecho, sino con el efecto mismo de blo-
queo del ejercicio de las competencias estatales (ATC 
153/2014, de 27 de noviembre, FJ 1). Tal bloqueo po-
dría llegar a producirse, bien porque la competencia 
estatal afectada está palmariamente reconocida por 
el bloque de constitucionalidad y no es discutida por 
las partes (ATC 336/2005, de 15 de septiembre, FJ 5); 
bien porque la norma autonómica impugnada recono-
ce expresamente que se ha dictado con la única finali-
dad de dejar en suspenso el ejercicio de una competen-
cia estatal cuya legitimidad se discute (ATC 146/2013, 
de 5 de junio, FJ 4); bien, finalmente, porque concu-
rren a la vez ambos requisitos: una competencia incon-
trovertida del Estado y una norma autonómica dictada 
con el propósito confesado de evitar que sea menosca-
bada por el ejercicio por el Estado de sus propias com-
petencias (ATC 104/2010, de 28 de julio, FJ 5).

En el presente caso, el legislador catalán no ha admi-
tido expresamente que el artículo 167.1 responde a la 
finalidad de dejar en suspenso el ejercicio de las com-
petencias estatales. Corresponde, en consecuencia, 
examinar si estamos en el supuesto de afectación de 
una competencia estatal palmariamente reconocida 
por el bloque de la constitucionalidad.

Recientemente, este Tribunal ha establecido doctrina en 
controversias competenciales muy similares. Las SSTC 
106/2014, de 24 de junio, FJ 8; y 134/2014, de 22 de ju-

lio, FJ 2, han declarado que una «prohibición absoluta 
e incondicionada de la técnica de la fractura hidráulica 
en todo el territorio» acordada por el legislador auto-
nómico «contradice de manera radical e insalvable lo 
dispuesto en el apartado 5 del art. 9 de la Ley del sector 
de hidrocarburos» (LSH) y, con ello, invade las compe-
tencias estatales ex art. 149.1.13 y 25 CE.

Ninguna de las partes de este proceso discute que el 
art. 9.5 LSH encuentra suficiente cobertura en el art. 
149.1.13 y 25 CE. Sin embargo, el tenor literal del 
art. 47.10 Decreto Legislativo 1/2010 no coincide con 
la «prohibición incondicional y absoluta» de la técnica 
de la fractura hidráulica enjuiciada en aquellas Sen-
tencias. Las diferencias de redacción entre el precep-
to recurrido y los anulados por las SSTC 106/2014 y 
134/2014 impiden considerar que el primero contradi-
ce las bases estatales de forma tan meridiana que po-
damos llegar a ratificar la suspensión acordada sin re-
correr el cauce ordinario, que empieza por comprobar 
que el Abogado del Estado ha acreditado suficiente-
mente perjuicios de imposible o difícil reparación para 
el interés general o de terceros vinculados al levanta-
miento (por todos, ATC 85/2012, de 8 de mayo).

3. A los efectos de valorar si el Abogado del Estado ha 
acreditado adecuadamente los perjuicios de imposible 
o difícil reparación que acarrearía el levantamiento 
de la suspensión del art. 47.10 del Decreto Legislativo 
1/2010, es preciso aislar con carácter previo una serie 
de aspectos no controvertidos. En primer lugar, nin-
guna de las partes de este proceso discute que tanto 
el art. 9.5 LSH como la exigencia de la previa decla-
ración de impacto ambiental de proyectos que impli-
quen perforaciones mediante técnicas de fracturación 
hidráulica [párrafo d) del grupo 2 del anexo I de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental] 
disponen de plena cobertura competencial (apartados 
13 y 25, por un lado, apartado 23, por otro, todos del 
art. 149.1 CE). No se discute, por tanto, que el legisla-
dor catalán está sometido al sistema de libre iniciativa 
con control previo de requisitos técnicos y medioam-
bientales para la utilización de la indicada técnica, lo 
que, por otra parte, resulta indubitable a la vista de la 
precitada doctrina constitucional. En segundo lugar, el 
precepto recurrido no prohíbe la utilización del frac-
king; condiciona su utilización en suelo no urbanizable 
a la inexistencia de una serie de efectos adversos.

Estas apreciaciones preliminares ponen de relieve que 
el levantamiento de la suspensión pondría en circula-
ción, no una prohibición absoluta e incondicionada de 
los proyectos de explotación, investigación o explota-
ción que requieran perforaciones mediante técnicas 
de fracturación hidráulica, sino una norma que debe 
interpretarse y aplicarse en el marco de la doctrina 
constitucional y de una legislación estatal cuyo carác-
ter básico nadie discute y está afirmado en la doctri-
na constitucional. Con ello en modo alguno queremos 
anticipar la solución de fondo que merezca esta con-
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troversia ni sugerir la viabilidad de una interpretación 
de conformidad a la Constitución que salve eventua-
les contradicciones con las bases estatales. Queremos 
simplemente poner de manifiesto que los perjuicios de 
imposible o difícil reparación cuya acreditación co-
rresponde al Abogado del Estado deben ser los deri-
vados, no de una prohibición absoluta, sino del con-
dicionamiento del otorgamiento de la correspondiente 
autorización a la apreciación de la ausencia de una se-
rie de efectos adversos.

Toda la argumentación del Abogado del Estado gira 
en torno a los daños en el interés general y de terce-
ros que supondría la radical imposibilidad de solicitar 
y obtener permiso para desarrollar proyectos que im-
pliquen la utilización de la indicada técnica. Nada se 
alega respecto de los perjuicios que entrañaría la apli-
cación de las condiciones que el precepto impugnado 
impone al otorgamiento. Tales condiciones se valo-
ran conjuntamente como un elenco tan excesivamen-
te abierto que, según se afirma, convierte la decisión 
autonómica en un ejercicio libérrimo de discrecionali-
dad. Esos criterios serán o no excesivamente abiertos, 
compatibles o no con las bases estatales –no es el mo-
mento de determinarlo–, pero son en todo caso con-
ceptos jurídicos indeterminados que, en cuanto tales, 
introducen parámetros reglados, máxime cuando el 
margen de apreciación inherente a su zona de penum-
bra está reducido por reglas específicas de la legisla-
ción básica estatal y la doctrina constitucional. De mo-
do que no se ha tomado en consideración que en este 
trámite los perjuicios necesitados de acreditación son 
los resultantes de un precepto interpretado cabalmente 
en su contexto y en el marco de la doctrina constitu-
cional, sin que cobren relevancia los juicios subjetivos 
sobre las intenciones del legislador catalán.

Téngase en cuenta que, recientemente, la Ley 3/2015, 
de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y ad-
ministrativas del Parlamento de Cataluña (art. 80.20), 
ha añadido un nuevo epígrafe 2.2 al anexo I.2.a de 
la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y 
control ambiental de las actividades, conforme al que 
quedan sometidas a un procedimiento de evaluación 
de impacto y de licencia ambiental las «instalaciones 
consistentes en la realización de perforaciones para la 
exploración e investigación que requieran la aplica-
ción de métodos geofísicos o geoquímicos que inclu-
yan técnicas de fracturación hidráulica, estimulación 
de pozos u otras técnicas de recuperación secundaria 
y otros métodos necesarios para su objeto». La expo-
sición de motivos de la Ley 3/2015 señala que de es-
te modo «los proyectos de exploración o investigación 
que utilicen la técnica de la fracturación hidráulica 
( fracking) se someten a un procedimiento de evalua-
ción de impacto y de autorización ambiental, por ra-
zón de su elevada incidencia ambiental».

No corresponde ahora determinar si, y en qué medida, 
esta reforma incide sobre la controversia competencial 

suscitada respecto del art. 47.10 del Decreto Legisla-
tivo 1/2010. No obstante, sí procede poner de relieve 
cómo la regulación indicada presupone que el legisla-
dor catalán ha asumido que la utilización de la técnica 
de la fracturación hidráulica con sujeción a determi-
nadas condiciones medioambientales debe autorizarse 
de acuerdo con la legislación básica estatal. De modo 
que es aún más evidente la manifiesta insuficiencia de 
la argumentación del Abogado del Estado en orden a 
justificar el mantenimiento de la suspensión.

Consecuentemente, procede levantar la suspensión del 
art. 47.10 del Decreto Legislativo 1/2010, en la redac-
ción dada por el art. 167.1 de la Ley 2/2014, de 27 de 
enero, del Parlamento de Cataluña.

4. La Abogada de la Generalitat de Cataluña y los Le-
trados del Parlamento de Cataluña han pedido el le-
vantamiento de la suspensión de la disposición transi-
toria octava de la Ley 2/2014, que establece: 

«En el plazo de un año a contar desde la entrada en 
vigor de la presente ley, el Gobierno debe presentar al 
Parlamento un proyecto de ley de comercio, servicios 
y ferias en el que se valoren adecuadamente los intere-
ses públicos en relación con la normativa de implanta-
ción de equipamientos comerciales y la proporciona-
lidad y no discriminación de las medidas que deben 
adoptarse. Mientras no se apruebe este proyecto de ley 
queda suspendida la excepción de implantación de es-
tablecimientos fuera de trama urbana consolidada a 
que se refieren el apartado 3.b y el segundo párrafo del 
apartado 4 del artículo 9 del Decreto Ley 1/2009, de 
22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos 
comerciales.»

La Ley controvertida declara «vigentes» los aparta-
dos 3 y 4 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre 
(disposición adicional vigesimoséptima), pero, en ra-
zón de la disposición extractada, «la excepción de im-
plantación de establecimientos fuera de trama urbana 
consolidada» a que se refieren la letra b) del apartado 
3 y el segundo párrafo del apartado 4 de aquel De-
creto-ley queda suspendida mientras no se apruebe el 
«proyecto de ley de comercio, servicios y ferias» que 
el Gobierno debe presentar «en el plazo de un año».

Durante la tramitación del presente incidente cautelar, 
el Gobierno de Cataluña ha aprobado el Decreto-ley 
7/2014, de 23 de diciembre, cuyo artículo único dis-
pone la derogación de «la letra b) del apartado 3 y el 
segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del De-
creto ley 1/2009, de 22 de diciembre». Esta previsión 
deroga de modo implícito, pero inequívoco la disposi-
ción transitoria octava de la Ley 2/2014 objeto del pre-
sente incidente cautelar.

Al desaparecer la disposición transitoria octava de la 
Ley 2/2014 ha desaparecido lógicamente también en 
este punto el objeto de la solicitud de levantamiento 
de la suspensión formulada por la Abogada de la Ge-
neralitat de Cataluña y los Letrados del Parlamento 
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de Cataluña; no resulta ya necesario que nos pronun-
ciemos sobre el levantamiento o mantenimiento de la 
suspensión de una previsión que ha sido ya derogada 
(AATC 354/1989, de 20 de junio, FJ único, 224/2009, 
de 27 de julio, FJ 1, 57/2010, de 19 de mayo, FJ único 
y 244/2013, de 22 de octubre, FJ único).

La pérdida de objeto de la solicitud de levantamiento 
de la suspensión y del correspondiente incidente cau-
telar no implica, naturalmente, la pérdida de objeto de 
la impugnación dirigida por el Abogado del Estado 
contra el precepto sobrevenidamente derogado ni del 
correspondiente proceso constitucional; habrá de ser 
la Sentencia resolutoria del recurso la que, a la vista 
de la doctrina constitucional elaborada a estos efectos, 
determine si la impugnación ha perdido objeto como 
consecuencia del artículo único de Decreto-ley 7/2014, 
de 23 de diciembre, de la Generalitat de Cataluña.

En consecuencia, cumple declarar la desaparición so-
brevenida del objeto del presente incidente cautelar 
respecto de la disposición transitoria octava de la Ley 
2/2014, de 27 de enero, del Parlamento de Cataluña.

5. La Abogada de la Generalitat de Cataluña y los Le-
trados del Parlamento de Cataluña han pedido el le-
vantamiento de la suspensión de la disposición transi-
toria quinta de la Ley 2/2014, que establece: 

«1. Hasta que no se apruebe la relación de puestos de 
trabajo adaptada a la estructura orgánica que se de-
termine, y se efectúen las correspondientes adapta-
ciones presupuestarias, la dirección, los órganos y los 
puestos de trabajo del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales deben seguir subsistiendo y de-
ben ser retribuidos con cargo a los mismos créditos 
presupuestarios a que se imponían y quedar adscritos al 
departamento competente en materia de servicios so-
ciales.

2. Los bienes integrantes del patrimonio de la entidad 
gestora de la Seguridad Social que se suprime se in-
corporan al patrimonio de la Generalitat y se adscri-
ben al departamento competente en materia de servi-
cios sociales. El departamento competente en materia 
de servicios sociales se subroga en todos los derechos 
y obligaciones de los bienes de titularidad de la Teso-
rería General de la Seguridad Social cuyo uso y ges-
tión hayan sido atribuidos al Instituto Catalán de Asis-
tencia y Servicios Sociales.

3. Dotaciones presupuestarias y de tesorería.

La actual sección presupuestaria 5000 debe mantener-
se hasta que finalice este ejercicio presupuestario, sin 
perjuicio de la adscripción de sus créditos e ingresos a 
los órganos competentes del departamento competen-
te en materia de servicios sociales.

Los ingresos en concepto de prestación de servicios de 
asistencia social quedan afectados a la financiación 
de estos servicios.

Se mantiene la Tesorería del Instituto Catalán de Asis-
tencia y Servicios Sociales hasta su liquidación, en re-
lación con los pagos de dichos créditos y con los ingre-
sos correspondientes a dicha sección.»

Durante la tramitación del presente incidente cautelar, 
ha entrado en vigor la Ley 3/2015, de 11 de marzo, 
de medidas fiscales, financieras y administrativas del 
Parlamento de Cataluña. Su art. 102 da la redacción 
siguiente al apartado 2 de la disposición transitoria 
quinta de la Ley 2/2014: 

«Los bienes integrantes del patrimonio del Instituto 
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales se incorpo-
ran al patrimonio de la Generalidad y se adscriben al 
departamento competente en materia de servicios so-
ciales. Esta adscripción no afecta a los bienes de pro-
piedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
que conserva, en cualquier caso, la plena titularidad de 
los bienes mencionados.»

Al desparecer la redacción originaria del apartado 2 
de la disposición transitoria quinta de la Ley 2/2014 ha 
desparecido lógicamente también en este punto el ob-
jeto de la solicitud de levantamiento de la suspensión 
formulada por la Abogada de la Generalitat de Cata-
luña y los Letrados del Parlamento de Cataluña, según 
lo razonado en el fundamento jurídico anterior y sin 
que tampoco en este caso «ello signifique pronuncia-
miento alguno sobre el fondo del asunto planteado en 
el presente proceso constitucional» (AATC 354/1989, 
de 20 de junio, FJ único; 224/2009, de 27 de julio, FJ 
1; 57/2010, de 19 de mayo, FJ único, y 244/2013, de 22 
de octubre, FJ único).

Por otra parte, los apartados 1 y 3 de la disposición 
transitoria quinta no han sido modificados. Sin embar-
go, nada alega sobre ellos el Abogado del Estado; ha 
razonado sólo la inconstitucionalidad del apartado 2, 
solicitando únicamente respecto de éste el manteni-
miento de la suspensión.

En consecuencia, cumple declarar la desaparición so-
brevenida del objeto del presente incidente cautelar 
respecto del apartado 2 de la disposición transitoria 
quinta de la Ley 2/2014, de 27 de enero, así como or-
denar el levantamiento de la suspensión de los aparta-
dos 1 y 3 de la indicada disposición.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Declarar la desaparición sobrevenida del objeto del in-
cidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la 
suspensión respecto de las disposiciones transitorias 
quinta, apartado 2, y octava de la Ley 2/2014, de 27 de 
enero, de medidas fiscales, administrativas, financie-
ras y del sector público de Cataluña.

Levantar la suspensión del art. 167.1 y de la dispo-
sición transitoria quinta, apartados 1 y 3, de la Ley 
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2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, adminis-
trativas, financieras y del sector público de Cataluña.

Madrid, a diecisiete de marzo de dos mil quince.

Recurs d’inconstitucionalitat 1442/2015, in
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra la Llei 16/2014, del 4 de desembre, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea
Tram. 381-00009/10

Coneixement i acord de compareixença del 
Parlament
Reg. 113782 / Provisió del president 

del TC del 14.04.2015

Acord: Mesa del Parlament, 21.04.2015.

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
Tram. 202-00090/10

Obertura de la tramitació
Reg. 113800 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Acord: de conformitat amb el que estableixen, concor-
dadament, els articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, de 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 100.d i 
concordants del Reglament, s’acorda d’admetre a trà-
mit la Proposició de llei de les associacions de perso-
nes consumidores de cànnabis; així mateix, de confor-
mitat amb l’article 6.5 s’acorda de comunicar-ho a la 
Comissió de Control i a la Comissió Promotora de la 
Iniciativa Legislativa Popular, representada per Oriol 
Casals Madrid, perquè la perfeccioni amb la recollida 
d’un mínim de 50.000 signatures degudament auten-
ticades, de conformitat amb el que disposa la damunt 
dita llei.

Proposició de llei reguladora de les 
associacions de persones consumidores 
de cànnabis

Exposició de motius

La participació ciutadana és una peça clau en el funci-
onament del sistema democràtic. La sobirania popular 
s’exerceix mitjançant els diferents canals de participa-

ció que estableixen la Constitució Espanyola, l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i la legislació de règim lo-
cal, tant l’estatal com l’autonòmica.

L’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es-
tableix que els poders públics de Catalunya han de 
promoure el ple exercici de les llibertats i els drets 
que reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió 
Europea, la Declaració universal de drets humans, el 
Conveni europeu per a la protecció dels drets humans 
i els altres tractats i convenis internacionals subscrits 
per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i 
les llibertats fonamentals.

L’article 51 de la Constitució Española estableix que 
els poders públics han de garantir la defensa dels usu-
aris i consumidors, protegint per procediments efica-
ços, la seguretat, la salut i els legítims interessos eco-
nòmics dels mateixos.

D’acord als articles 28 i 49 de l’Estatut, els poders pú-
blics han de garantir la protecció de la salut, la segure-
tat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels 
consumidors i usuaris, i també han de donar suport a 
les organitzacions de consumidors i usuaris.

L’article 123 de l’Estatut estableix que correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de 
consum, que inclou en tot cas la defensa dels drets dels 
consumidors i els usuaris, proclamats per l’article 28.

La Generalitat de Catalunya té la competència exclu-
siva en matèria d’associacions segons l’article 118 de 
l’Estatut, així com també en matèria de publicitat, 
sens perjudici de la legislació mercantil de l’estat.

El consum de cànnabis per part de persones adultes, 
en l’àmbit privat, ja sigui per motius lúdics o terapèu-
tics és l’exercici del dret fonamental a la llibertat que 
es projecta en llibertat de consciència i a la lliure dis-
posició del propi cos, i també del dret a la salut i de les 
persones a escollir les teràpies i tractaments que lliu-
rement escullin.

La societat civil Catalana ha estat històricament un 
element vertebrador i clau en la defensa dels interes-
sos, drets i en la iniciativa de les aspiracions de la ciu-
tadania.

D’ençà que l’any 1991 en que es va fundar a Barcelona 
l’associació Ramón Santos de Estudios del Cannabis 
«ARSEC», reconeguda com la primera associació de 
consumidors de cànnabis que va a dur a terme un con-
reu col·lectiu, el nombre d’aquestes entitats ha prolife-
rat. S’estima que a l’actualitat existeixen uns 400 clubs 
socials de cànnabis a Catalunya. El model d’associació 
de consumidors de cànnabis que aquesta llei pretén re-
gular s’ha construït des de la capacitat d’afrontar rep-
tes de la societat civil que reclama un marc jurídic clar 
i un reconeixement legal.

La societat civil ha dut a terme una important i valu-
osa tasca d’autoregulació, establint criteris i pautes i 
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codis de bones pràctiques. Alhora la seva existència ha 
posat de manifest una incontrovertible realitat social 
respecte al consum de cànnabis i ha construït un mo-
del, objecte d’estudi a nivell internacional, en un mo-
ment de debat a nivell mundial sobre la necessitat d’un 
canvi en la orientació de les polítiques de drogues, ba-
sat en la reducció de riscos associats al seu ús i el res-
pecte dels drets fonamentals.

Les administracions locals de Catalunya han estat 
també pioneres, i a l’any 2012 l’Ajuntament de Ras-
quera va aprovar un pla per promoure la investigació 
científica i alhora donar solució als reptes que es plan-
tejaven les associacions, així com optimitzar els recur-
sos, que va ser recolzat per la ciutadania en una con-
sulta popular.

El febrer de l’any 2014 el Parlament de Catalunya va 
aprovar la moció 77/X, per tal que la comissió de Salut 
realitzés els treballs per tal que el Govern de la Ge-
neralitat regulés les associacions de consumidors de 
cànnabis.

El 29 de gener de 2015 el Parlament va aprovar la reso-
lució 932/X, l’exposició de motius de la qual va posar 
de manifest la orientació de la Generalitat en políti-
ques de drogues i en la necessitat d’aprovar una norma 
per regular aquestes associacions.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquesta Llei té com a objecte establir clarament el 
model d’activitat de les associacions de persones con-
sumidores de cànnabis, les normes generals per a la 
constitució, organització i funcionament d’aquestes 
Associacions i els seus clubs.

Article 2. Finalitat

Les finalitats de la present llei són

a) Protegir, promoure i millorar la salut pública de la 
població mitjançant una política orientada a minimit-
zar els riscos i danys del consum del cànnabis.

b) Vetllar pel respecte i garantir els drets de les per-
sones consumidores de cànnabis, i compatibilitzar-los 
amb els de la resta de la població.

c) Establir els mecanismes per la protecció de la salut 
de les persones consumidores de cànnabis, en especial 
al control i la informació sobre la qualitat i les caracte-
rístiques i efectes del producte que consumeixen.

d) Impulsar la deguda informació, educació i preven-
ció sobre les conseqüències i efectes perjudicials vin-
culats al consum d’aquesta substància,

e) Establir les condicions de l’exercici de la seva acti-
vitat pels ajuntaments de Catalunya i donar-ne publi-
citat.

f) Establir mecanismes per millorar la seva activitat 
des d’una perspectiva de Salut Pública.

g) Establir els mecanismes per a la protecció medi-
ambiental en l’exercici de les activitats de les associ-
acions.

h) Dotar als ens municipals d’instruments per a l’auto-
rització de les activitats de les associacions de consu-
midors de Cànnabis.

i) Establir un marc de seguretat jurídica per a les acti-
vitats de les associacions de consumidors de cànnabis.

j) Promoure mecanismes per a garantir la seguretat 
pública i privada en el desenvolupament de les activi-
tats de les associacions de consumidors de cànnabis.

k) Garantir els drets dels socis que integren aquestes 
associacions

Article 3. Àmbit d’aplicació

Aquesta llei serà d’aplicació a les entitats definides a 
l’article 4 que tinguin el seu domicili o desenvolupin 
les seves activitats a Catalunya.

Article 4. Definicions

Als efectes d’aquesta llei es considera:

a) Associacions de persones consumidores de cànna-
bis: Son associacions sense ànim de lucre, legalment 
constituïdes, que s’autoabasteixen i distribueixen càn-
nabis entre els seus socis, tots ells majors d’edat, els 
quals consumeixen aquesta substància en un àmbit 
privat, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, redu-
int així danys sobre la salut associats al mercat clan-
destí i a determinats usos del cànnabis, d’acord amb la 
legalitat vigent.

b) Club social de cànnabis: Es un espai d’àmbit privat 
gestionat per una associació de persones consumido-
res de cànnabis, que reuneix les condicions idònies i 
on principalment es duu a terme el consum de cànna-
bis per part dels seus membres.

c) Club social de fumadors de cànnabis: Es un espai 
d’àmbit privat gestionat per una associació de perso-
nes consumidores de Cànnabis, que reuneix les condi-
cions idònies i on principalment es du a terme el con-
sum de Cànnabis mitjançant combustió.

Títol II. Constitució de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis.

Article 5. Constitució, personalitat jurídica i 
obligacions registrals

1. Les associacions de consumidors de cànnabis de 
Catalunya es constituiran com associacions sense 
ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la llei la 
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del 
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dret d’associació y el llibre tercer del codi civil de 
Catalunya, i gaudiran de personalitat jurídica pròpia 
d’acord amb que aquestes estableixen.

2. Les associacions de consumidors de cànnabis de 
Catalunya s’hauran d’inscriure en la secció específica 
del Registre d’Associacions de la Generalitat de Cata-
lunya.

Article 6. Socis fundadors

Els socis/es fundadors/es hauran de ser persones ma-
jors d’edat i consumidores de cànnabis.

Article 7. Fins i objectius específics

Entre els seus fins i objectius hauran de constar:

a) L’autoabastiment i distribució de cànnabis entre els 
seu socis/es per al seu consum privat, d’acord amb la 
legalitat vigent.

b) La prevenció de riscos i reducció de danys associats 
al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.

c) Proporcionar als seus associats informació sobre el 
seu consum.

d) El control de la qualitat i les propietats del cànnabis.

Títol III. Organització i funcionament

Article 8. Organització

Les associacions de persones consumidores de cànna-
bis s’organitzaran d’acord amb la normativa vigent re-
guladora del dret d’associació, Llei Orgànica 1/2002 i 
el Llibre III del Codi Civil de Catalunya i per les dis-
posicions de la present llei.

Article 9. Condicions d’ingrés a nous socis

Els socis de les associacions de consumidors de càn-
nabis hauran de complir els següents requisits:

a) Ser majors d’edat

b) Ser consumidors de cànnabis

c) Tenir l’aval d’un altre soci

Article 10. Drets dels Socis.

1. Els/les socis/es tindran dret a participar en l’organit-
zació, les activitats, així com a gaudir dels serveis de 
l’associació d’acord amb el que preveuen les lleis, els 
estatuts i reglaments de l’associació.

2. Els/les socis/es tindran dret a rebre una informació 
veraç per part de l’associació.

3. Tota persona sòcia podrà consultar en qualsevol 
moment la seva fitxa de consum.

4. Tota persona sòcia tindrà dret a dret a conèixer el re-
sultat de les proves analítiques periòdiques.

5. Tota persona sòcia podrà en qualsevol moment sol-
licitar la disminució de la seva previsió de consum o 
donar-se de baixa de l’activitat/programa d’autoprove-
ïment sense que hagi d’abonar cap cost.

6. Tota persona sòcia té dret a participar en els progra-
mes de prevenció de riscos de l’associació.

7. Tota persona sòcia té dret a ser informada per l’asso-
ciació sobre els programes de detecció precoç i deriva-
ció de casos de consum problemàtic o abusiu.

Article 11. Obligacions documentals de les 
associacions de consumidors de cànnabis.

1. Llibres de registre de socis

a) Les associacions hauran de tenir els llibres de re-
gistre de socis actualitzat, on consti al menys la seva 
identitat, el número de soci, data d’ingrés, i document 
d’identitat.

En el cas que duguin a terme l’activitat d’autoprove-
ïment i distribució de cànnabis entre els seus socis, 
d’acord amb la legalitat vigent, hauran de disposar 
d’un llibre de registre dels socis inscrits a l’activitat, 
on consti el seu número, la data de sol·licitud, la seva 
previsió de consum i les retirades de consum actualit-
zades mensualment.

2. Llibres de registre d’autoproveïment.

a) Les associacions que desenvolupin un programa 
d’autoproveïment privat, hauran de disposar d’un lli-
bre de registre de previsió de consum social en el que 
constarà al menys el número dels socis/es inscrits, la 
seva previsió individual i la previsió total col·lectiva.

b) També hauran de disposar d’un llibre de programa-
ció i resultats d’autoproveïment, que certificarà les da-
tes y els cultius programats, les tècniques emprades en 
aquests, així com les quantitats recol·lectades y aptes 
pel consum, d’acord amb la legalitat vigent.

A aquest efecte l’associació farà un informe tècnic pe-
ricial anual per part d’un professional agrònom extern, 
que determini que les previsions de cultiu s’ajusten a 
les previsions de consum acordades.

3. Registre i control de distribució

a) Les associacions hauran de disposar d’un registre 
actualitzat del consum dels socis inscrits al programa 
d’autoproveïment, on consti al menys el número de so-
ci, les quantitats retirades i la data de retirada.

b) En el moment que el soci reculli la seva quota de 
cànnabis s’haurà de verificar la seva identitat, la previ-
sió de consum aprovada, i les retirades efectuades en 
el mes vigent per tal de comprovar que s’ajusta als pa-
ràmetres establerts. A tal efecte les associacions hau-
ran de disposar dels mitjans tècnics, personals e in-
formàtics, que garanteixin el procés, d’acord amb la 
legalitat vigent.
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4. Registre i control del Transport

a) Un cop realitzat el control de la collita i quantificat 
el volum final de la producció, s’emetrà autorització 
escrita per part de la Junta Directiva per al transport 
del producte del cultiu des del lloc on es realitzat fins 
al local on es porta a terme la distribució controlada. 
En aquesta autorització figuraran les dades de l’asso-
ciació, la identitat del transportista, el destí del trans-
port, i la quantitat i tipus de producte (summitats flo-
rides, resina, restes de fulles, tintura, crema, etc.) que 
es tracti.

b) El producte haurà d’estar empaquetat i segellat de for-
ma que es pugui garantir la seva integritat en el procés.

c) No es podrà realitzar el transport en mitjans de 
transport col·lectiu.

Títol IV. Mesures de control higiènic i sanitari 
de les activitats de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis i prevenció de riscos

Article 12. Distribució del cànnabis

a) La distribució del cànnabis entre els socis s’haurà de 
realitzar en un espai privat, amb accés restringit exclu-
sivament als socis de l’associació i haurà de ser desti-
nat exclusivament al seu consum personal.

b) Les persones encarregades de la manipulació i dis-
pensació de la substancia hauran de tenir la formació 
que reglamentàriament s’estableixi.

c) Els socis que vulguin participar en l’autoproveïment 
associatiu hauran de sol·licitar-ho per escrit, expressant 
la seva previsió de consum, que no podrà sobrepassar 
els 80 grams mensuals.

Es podrà superar la quantitat màxima en casos degu-
dament justificats, especialment en casos de malalties 
cròniques i agudes.

El soci sol·licitant haurà de manifestar per escrit la se-
va condició de consumidor de cànnabis, dada que serà 
corroborada per un/a altre / a membre de l’associació, 
que signarà al seu torn la sol·licitud. En cas contrari 
s’haurà d’aportar un informe mèdic en què consti el 
diagnòstic, per tal de comprovar que aquesta persona 
està diagnosticada d’alguna malaltia per a la qual l’ús 
de cànnabis està indicada, atenent per a això a les llis-
tes publicades regularment per l’Associació Interna-
cional del Cànnabis com Medicina (IACM), d’acord 
amb la legalitat vigent.

d) Entre la sol·licitud i l’accés a la dispensació haurà de 
transcórrer un període de carència de 15 dies.

e) L’associació haurà d’informar al sol·licitant de la le-
gislació vigent i aquest haurà de signar un document 
que manifesti que la seva quota del producte és per al 
seu consum personal en un àmbit estrictament privat.

Article 13. Controls periòdics de les condicions 
higièniques i sanitàries de la substància

Les associacions de persones consumidores de cànna-
bis hauran de procurar que els seus integrants de ple 
dret accedeixin a consumir una substància lliure de 
contaminants, adulteracions i patògens i a tal efecte 
hauran de sotmetre la substància als controls analítics 
periòdics que s’estableixin.

Article 14. Clubs de consumidors de cànnabis i 
clubs de fumadors de cànnabis

a) Els clubs de consumidors i de fumadors de cànnabis 
son espais estrictament privats.

b) L’accés als clubs on es realitzi activitat de consum 
de cànnabis estarà restringit a les persones sòcies.

c) A l’interior dels clubs estarà prohibit el consum d’al-
tres drogues no institucionalitzades.

d) La llei de mesures contra el tabaquisme serà d’apli-
cació en les zones on estigui permès el seu consum.

e) Els espais destinats a l’atenció al públic o als que 
puguin accedir altres persones que no siguin sòcies, 
hauran d’estar totalment separats físicament dels es-
pais destinats al consum o distribució.

f) Les associacions hauran de comprovar la identitat i 
condició de soci de les persones que accedeixin a l’in-
terior de l’espai del club on es realitzi el consum o dis-
tribució.

g) Els clubs hauran de complir amb les condicions de 
salubritat dels locals que estableix la normativa vigent, 
així com de les zones de consum. En tot cas es respec-
tarà la no discriminació en l’exercici dels drets fona-
mentals d’associació, de reunió, i a la llibertat en un 
espai privat col·lectiu, així com també garantirà el dret 
a la salut i al medi ambient de la ciutadania.

h) S’establiran reglamentàriament els paràmetres me-
diambientals obligatoris, valors màxims d’emissió at-
mosfèrica, així com mesures correctores exigibles als 
clubs de fumadors de cànnabis, per tal que la seva 
activitat sigui conforme amb la vigent normativa de 
protecció mediambiental, harmonitzant els drets fona-
mentals dels membres amb els de la resta de la ciuta-
dania.

Article 15. Publicitat

1. Les associacions no podran fer promoció del con-
sum de cànnabis. No s’entendrà per publicitat qualse-
vol manifestació de la llibertat d’expressió, tal com la 
participació en fòrums, xarxes socials o mitjans de co-
municació de qualsevol tipus.

2. Els clubs tindran una placa exterior on consti el nom 
de l’associació, el número d’inscripció al corresponent 
registre, i indicar que es tracta d’un espai privat d’ac-
cés exclusiu a les persones sòcies.
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Títol V. Programes de Prevenció de Riscos 
i Reducció de danys.

Article 16. Col·laboració amb organismes 
i entitats de salut pública i professionals 
de la Medicina.

1. Les associacions col·laboraran amb el departament 
de salut i entitats especialitzades per oferir serveis 
d’informació i assessorament professionalitzats en re-
ducció de riscos i danys adreçats als socis així com 
de detecció precoç, seguiment i derivació de consums 
problemàtics del cànnabis.

2. Les administracions públiques podran promoure 
la creació d’òrgans o programes de col·laboració entre 
aquestes i les associacions de persones consumidores 
de cànnabis, o entitats que els representen, per aconse-
guir una major informació empírica i estadística, amb 
valor científic que permeti establir mesures de control 
sanitari, participar en l’elaboració de plans de preven-
ció, així com per oferir formació sobre el consum res-
ponsable i els riscos que comporta o qualsevol altra 
qüestió relativa al consum del cànnabis a Catalunya.

3. Les associacions que ofereixin serveis per socis me-
dicinals o terapèutics hauran de comptar amb profes-
sionals de la medicina degudament titulats que hauran 
de fer el seguiment d’aquells.

Article 17. Informació

Les associacions hauran d’informar als seus socis so-
bre els efectes, les propietats de cànnabis i els seus de-
rivats, així com dels riscos o danys que es puguin de-
rivar del seu consum.

Article 18. Prevenció d’usos de risc

Les associacions hauran d’informar als socis sobre 
els danys provocats pel consum de Cànnabis per com-
bustió (cigarretes) i sobre la existència de formes de 
consum alternatives. També hauran de disposar d’in-
formació accessible als socis que ho desitgin per con-
tactar amb professionals que puguin ajudar a reduir o 
abandonar el consum de cànnabis.

Títol VI. Col·laboració amb altres 
administracions

Article 19. Principi de col·laboració

El govern de la Generalitat de Catalunya col·laborarà 
amb la resta d’administracions estatals, municipals, 
nacionals i internacionals competents i/o interessa-
des en profunditzar en una política de drogues basada 
en la prevenció de riscos i reducció de danys, en l’evi-
dència científica i procurarà assolir la plena efectivitat 
dels drets que aquesta llei tutela així com dels objec-
tius de salut pública i mediambiental que es fixen.

Article 20. Competències municipals

1. Els Ajuntaments i entitats locals de Catalunya auto-
ritzaran l’exercici de les activitats de les associacions 
regulades a la present llei dins del seu terme munici-
pal, sempre i quan compleixin les condicions que s’es-
tableixin a la present llei.

2. Per autoritzar l’activitat de Club de Cànnabis, les 
entitats locals exigiran el compliment de les normes 
sanitàries, de seguretat i d’immisó ambiental vigents.

Article 21. Règim sancionador

Les infraccions relacionades amb l’incompliment de 
les condicions i requisits de les autoritzacions ad-
ministratives relacionades amb l’àmbit d’aplicació i 
desenvolupament d’aquesta Llei seran sancionades 
d’acord amb la normativa sectorial en cada cas.

Disposició addicional primera

El Govern de la Generalitat promourà la creació d’una 
taula de seguiment i desenvolupament de la present 
llei, composada per representats dels departaments 
competents en salut pública, justícia, seguretat ciuta-
dana, representants d’entitats especialitzades i repre-
sentants de les federacions d’associacions cannàbi-
ques representatives per tal d’avaluar l’aplicació de la 
present llei, els seus efectes i preparar el reglament de 
desenvolupament.

Disposició addicional segona

El govern de la Generalitat de Catalunya promourà les 
condicions perquè es desenvolupin iniciatives científi-
ques d’investigació en els camps de la medicina, psico-
logía, epidemiologia, sociologia, agronomia, botànica, 
dret i economia, entre d’altres, per tal que les activitats 
de les associacions de consumidors de Cànnabis pu-
guin aportar el major grau de coneixements científics 
a la societat.

Disposició final única

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació i els seus efectes econòmics en l’exercici pres-
supostari següent al de la seva aprovació.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei de manteniment i re
paració de les instal·lacions de climatització 
i de la instal·lació d’un nou sistema de con
trol i gestió del maquinari del Parlament de 
Catalunya
Tram. 615-00009/10

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015

Secretaria General

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 24 de fe-
brer de 2015, d’acord amb el que estableix la clàusula 
dissetena del plec de clàusules administratives que de-
termina la composició de la Mesa de contractació, ha 
acordat nomenar com a membres d’aquesta els següents: 

President: la presidenta del Parlament de Catalunya o 
el vicepresident en qui delegui.

Vocals: 

– Pere Navarro Morera, secretari primer de la Mesa 
del Parlament, o, en substitució, Pere Calbó Roca, se-
cretari segon de la Mesa del Parlament.

– David Pol Torrella, oïdor de comptes, o, en substitu-
ció d’aquest, Carme de Tomàs, tresorera.

– Anna Casas Gregorio, lletrada del Parlament o 
en substitució Ferran Domínguez, lletrat del Parla-
ment.

– Maria Beascoa, coordinadora dels Serveis d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat o en substitució 
Sandra Bosch, cap de la Unitat de Manteniment i Con-
servació.

– Christian Puig, arquitecte i gestor energètic o en 
substitució Sara Marcé, cap d’Àrea de Gestió de la Se-
guretat i Equipaments del dit Departament

– Blai Lliso, tècnic d’instal·lacions del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat o en subs-
titució Empar Centelles, cap de la Unitat de Gestió de 
Serveis del dit departament.

Secretaria: Maria Sala o en substitució Elisabet Riam-
bau, ambdues funcionàries del Parlament.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 10 de març del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel 
Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, 
Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, 
amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 2/2015, relatiu a la 
Memòria dels comptes generals dels municipis, exercici 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 30 de març de 2015 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe sobre les memòries corresponents a l’exercici 2012, com a integrants dels 


comptes generals dels ajuntaments. 


 


 


1.1. OBJECTE I ABAST 


La Memòria, com a estat integrant del Compte general, ha de completar, ampliar i comen-


tar la informació continguda en el Balanç, el Compte del resultat economicopatrimonial i 


l’estat de la Liquidació pressupostària, per oferir una imatge fidel de la situació financera 


de l’ens.  


 


L’objecte del treball ha estat analitzar les memòries rebudes corresponents a l’exercici 


2012 per tal de detectar-ne les àrees febles, insuficients o incompletes, o les mancances 


que es produeixen en la seva elaboració i comprovar si s’adeqüen als models normal i 


simplificat de les instruccions de comptabilitat local1 i poder així fer les recomanacions 


necessàries per millorar-les. 


 


L’abast subjectiu de l’informe són els ens matriu municipals. Queden, per tant, excloses de 


l’anàlisi les memòries d’altres ens locals i les dels ens dependents d’aquells subjectes a 


comptabilitat pública. 


 


L’abast objectiu és la Memòria que forma part del Compte general de l’exercici 2012 i que 


els municipis han enviat a la Sindicatura fins a l’1 d’abril del 2014, data d’inici d’elaboració 


de l’informe. 


 


Queda fora de l’abast objectiu d’aquest informe la fiscalització de la informació inclosa en 


cadascun dels apartats de les memòries de les corporacions locals considerades en 


aquest informe, ja que només es fa la constatació de l’existència o no de la informació 


preceptiva en cada apartat i la revisió analítica, per comprovar-ne la integritat, i el creua-


ment de dades amb la resta d’informació detallada en els comptes i estats anuals, per 


verificar-ne la coherència interna.  


 
 


 


1. Regla 98 de la ICAL, model normal, i Regla 86 de la ICAL, model simplificat, aprovades per les ordres del 


Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004 i 4042/2004, respectivament, ambdues del 23 de novembre. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/2015 


10 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 


La metodologia emprada ha estat la revisió analítica de l’estructura i el contingut de les 


memòries elaborades pels ens d’una mostra seleccionada dels ajuntaments catalans.  


S’ha volgut comprovar si les memòries s’adiuen amb el que està regulat en les instruccions 


de comptabilitat local dels models normal i simplificat, i en concret si compleixen la finalitat 


per a la qual han estat concebudes, que no és altra que completar, ampliar i comentar la 


informació financera.  


 


Dels 920 ajuntaments que havien enviat a la Sindicatura el Compte general de l’exercici 


2012 fins a l’1 d’abril del 2014, acollits al model normal o simplificat de la ICAL, se n’han 


seleccionat 189 segons la població oficial de l’any 20122 i amb representació suficientment 


significativa dels diferents estrats poblacionals definits. Aquests ajuntaments triats suposen 


el 21% (189/920) del total de comptes rebuts a la Sindicatura i el 20% (189/947) del total 


dels municipis catalans.  


 


El quadre següent mostra la distribució de la mostra per estrats de població. Per a cada 


estrat s’ha establert un tant per cent sobre el seu total i els elements triats ho han estat de 


forma aleatòria. 


 


Quadre 1. Distribució per estrats de població dels ajuntaments considerats en la mostra 


Estrat Total 


Enviats a la 


Sindicatura fins 


a l’1.4.2014 


Selec-


cionats 


Percentatge 


sobre el 


total 


Percentatge 


sobre els 


enviats 


Municipis de més de 50.000 habitants 23 23 23 100 100 


Municipis de 20.001 a 50.000 habitants 40 39 20 50 51 


Municipis de 5.001 a 20.000 habitants 147 144 36 24 25 


Municipis de fins a 5.000 habitants 737 714 110 15 15 


Total 947 920 189 20 21 


 


En els ajuntaments seleccionats hi ha una mostra força representativa dels principals pro-


veïdors d’aplicacions informàtiques per dur la comptabilitat local distribuïdes i utilitzades a 


Catalunya. 


 


En l’annex 4.1 es detallen els 189 ajuntaments seleccionats per a l’elaboració del treball, 


amb indicació del model de la ICAL que empren per dur la comptabilitat local. Un 91% 


 


 


2. Les dades de la població són les del padró municipal d’habitants referides a l’1 de gener del 2012 declara-


des oficials mitjançant el Reial decret 1697/2012, del 21 de desembre.  
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(172/189) dels ajuntaments seleccionats van presentar el Compte general adaptat al mo-


del normal de la ICAL, mentre que el 9% restant  (17/189) es va acollir al model sim-


plificat.  


 


L’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 8 de maig del 20133 estableix els formats 


i l’estructura dels fitxers que han de constituir la tramesa electrònica del Compte general, 


per a l’exercici 2012. La Memòria, en concret, s’ha de trametre en dos fitxers diferents, en 


format xml.  


 


Un primer fitxer ha de recollir la informació numèrica dels quadres i estats que estableixen 


les respectives ICAL, segons el model normal o simplificat, que reflecteixen la informació 


que es desprèn de la comptabilitat. El segon fitxer ha de contenir la informació descriptiva 


que cal fer constar en els quatre primers apartats de la Memòria, relatius a organització, 


gestió indirecta dels serveis públics, bases de presentació dels comptes i normes de 


valoració aplicades, i els comentaris i notes que completen, amplien i/o comenten la infor-


mació dels comptes i estats que conformen els comptes anuals d’un ens local, que es 


cregui oportú fer.  


 


La metodologia emprada per elaborar l’informe ha estat analitzar i revisar els esmentats 


fitxers des de dos punts de vista diferents: per una banda, verificar la integritat de les 


dades comptables i, per l’altra, validar la coherència interna d’alguns aspectes d’aquestes 


dades. 


 


A més a més, el 21 de maig del 2014 es va enviar a tots els ajuntaments inclosos en la 


mostra un escrit on se’ls demanava la seva col·laboració amb la tramesa, de nou, en 


format pdf de la Memòria aprovada pel Ple de la Corporació, per poder comprovar que la 


Memòria aprovada pel Ple i la que s’extreu de la combinació dels dos fitxers abans 


esmentats tramesos a la Sindicatura amb la documentació del Compte general, coinci-


deixen.  


 


Una limitació a l’abast la constitueixen aquells ajuntaments que el 31 de juliol del 2014 


encara no havien respost a la demanda de la Sindicatura o ho havien fet de forma in-


correcta i per als quals, per tant, no ha estat possible fer aquesta segona comprovació. 


Aquests ajuntaments es detallen en l’annex 4.2 on s’especifiquen també aquells ajun-


taments la resposta dels quals va arribar a la Sindicatura fora de termini. 


 


 


3. Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6382 el 24 de maig del 2013, mitjançant la 


Resolució del síndic major del 17 de maig del 2013. 
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2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


2.1. ANTECEDENTS 


Les ordres 4041/2004 i 4042/2004, ambdues del 23 de novembre, del Ministeri d’Hisenda 


van aprovar, respectivament, els models normal i simplificat de les instruccions de compta-


bilitat adaptades al món local. Aquestes instruccions afegien, respecte als anteriors mo-


dels, l’elaboració de la Memòria, perquè complementés la informació continguda en el 


Compte general i ajudés que aquest mostrés la imatge fidel del patrimoni, de la situació 


financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.  


D’acord amb la ICAL, tant en el model normal com en el simplificat, en l’elaboració de la 


Memòria cal tenir en compte els aspectes següents: 


 


• Incloure qualsevol informació que sigui necessària per facilitar la comprensió dels 


comptes anuals, per reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del 


resultat economicopatrimonial i de l’execució del pressupost de l’ajuntament. 


 


• Omplir obligatòriament els quadres que s’incloguin en els apartats de la Memòria.  


 


• Mostrar la informació relativa a la Liquidació pressupostària amb el mateix nivell de 


desagregació que l’emprat en l’elaboració de l’estat de la Liquidació del pressupost. 


 


• Si algun apartat de la Memòria no conté informació com a conseqüència de l’absència 


d’operacions en la matèria de què tracta l’apartat en concret s’haurà d’identificar aques-


ta circumstància en l’apartat corresponent. 


 


Cal tenir en compte que els models de Memòria que inclouen les instruccions recullen la 


informació mínima a detallar. L’ampliació en tot el que es consideri oportú queda a elecció 


de la corporació local. 


 


A més, els municipis de més de 50.000 habitants i els ens locals d’àmbit superior tenen 


l’obligació de presentar un apartat amb informació relativa al càlcul de determinats indi-


cadors de gestió en el sentit que estan recollits en el model normal de la ICAL pel que fa al 


punt 21 de la Memòria. 


 


El 28 de juliol del 2006 la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), amb el 


consens dels òrgans de control extern autonòmics, va dictar una resolució en la qual es 


recomanava usar un format normalitzat del Compte general de les entitats locals en 


suport informàtic4 per afavorir i facilitar la tramesa de la documentació als diferents òr-


gans de control. 


 


 


4. La resolució va ser publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat número 189, del 9 d’agost del 2006. 
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En aquella resolució es definien uns formats i unes estructures estandarditzades, creades 


en col·laboració amb els òrgans de control extern de l’Estat, per a la tramesa de comptes 


en fitxers en format xml, el contingut i l’estructura dels quals havien de complir les espe-


cificacions tècniques publicades per la IGAE en l’esmentada resolució. En aquestes espe-


cificacions tècniques es recollia la informació corresponent a les dades numèriques dels 


quadres i estats que ha de contenir la Memòria, per a cadascun dels models –simplificat i 


normal– de la ICAL. 


 


L’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 6 de febrer del 2005 va 


adoptar els formats recomanats per la IGAE per a la tramesa del Compte general de les 


corporacions locals catalanes de l’exercici 2006 i següents. Per obtenir aquella part de la 


informació de la Memòria no continguda en els formats esmentats, concretament la inclosa 


en els apartats descriptius, les notes i comentaris als quadres i qualsevol altra informació 


extra que s’hi fes constar, es demanava tota la Memòria en un fitxer en format pdf que 


s’havia d’afegir a la tramesa del Compte general. Així es tindria la Memòria completa apro-


vada per la corporació local integrada en el Compte general de cada entitat. 


 


Posteriorment, per a la tramesa dels comptes de l’exercici 2012 la Sindicatura va adoptar 


que s’havia d’enviar un nou fitxer, en format xml, que substituïa el de format pdf.5 Amb 


aquest nou fitxer es pretenia uniformar els formats amb els que demanava el Tribunal de 


Comptes.  


 


La Sindicatura va posar, per una banda, a l’abast dels ens locals, les eines per generar el 


fitxer xml i, per una altra, a l’abast de les empreses desenvolupadores de programari, l’es-


quema per poder incorporar un mòdul per generar el fitxer de forma automàtica des de 


l’aplicació per dur la comptabilitat local. 


 


Tot i que aquestes actuacions van contribuir a fer que la informació de la Memòria que 


envien els ajuntaments a la Sindicatura s’adigués quant a estructura amb el que estableix 


la ICAL, es podria acabar produint diferències amb la Memòria que elaboren algunes cor-


poracions locals.  


 


Per aquest motiu, per a la tramesa del Compte general de l’exercici 2013, la Sindicatura va 


demanar als ens locals que tornessin a incloure en la tramesa el fitxer de la Memòria en 


format pdf.  


 


En el quadre següent es detallen les mancances o errors que mostraven les memòries en 


format pdf elaborades i trameses per les corporacions, que també s’especifiquen. 


 


 


5. El format i esquema del nou fitxer es va recollir en l’Acord del Ple de la Sindicatura del 8 de maig del 2013, 


relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya havien de trametre a la Sindicatura de Comptes 


el Compte general de l’exercici 2012 i següents per mitjans telemàtics. 
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Quadre 2. Mancances o errors detectats en l’estructura de les memòries en format pdf 


Mancança o error Ajuntament 


El fitxer pdf només conté els quatre primers apartats que recull el model de 


Memòria de la ICAL, corresponents a l’organització de l’ens, la gestió indi-


recta dels serveis públics, les bases de presentació dels comptes i les nor-


mes de valoració.  


Casserres 


Capolat 


Gavà 


Gósol 


Lladurs 


Maials 


Odèn 


Pacs del Penedès 


La Palma de Cervelló 


Pedret i Marzà 


Sant Cugat Sesgarrigues 


Sant Martí Sesgueioles 


Sant Vicenç de Torelló 


Subirats 


Tiana 


Tordera 


Torelló 


El fitxer pdf només conté els quadres i estats que recull el model de Memòria 


de la ICAL a partir de l’apartat 5 de la ICAL. Hi manca, doncs, el contingut 


dels quatre primers apartats, corresponents a l’organització, la gestió indirec-


ta dels serveis públics, les bases de presentació dels comptes i les normes 


de valoració. 


Almacelles 


Artesa de Lleida 


Bell-lloc d’Urgell 


Constantí 


Fulleda 


Morera de Montsant 


El fitxer pdf només conté alguns dels apartats que estableix la ICAL; en man-


quen la majoria. D’altra banda pot incloure altres apartats no establerts per la 


ICAL.  


Dosrius 


Folgueroles 


Llagosta 


El fitxer pdf conté únicament un resum de comentaris o notes fets en alguns 


dels apartats que recull el model de Memòria de la ICAL corresponent. 


Puig-Reig 


El fitxer pdf de la Memòria no segueix l’estructura definida en la ICAL corres-


ponent. 


Barcelona 


Cabra del Camp 


Vilassar de Dalt 


La Memòria s’ha elaborat usant tant llengua catalana com castellana (en les 


capçaleres). 


Igualada 


Roda de Barà 


 


Un 34% (65/189) de les memòries en format pdf no disposaven d’un índex introductori de 


les matèries exposades que en facilités la consulta. 


 


Molts cops la Memòria s’ha elaborat de forma automàtica a partir de les eines que ofereix 


l’aplicació informàtica emprada per dur la comptabilitat, sense que l’usuari hagi fet cap 


altra modificació ni hagi personalitzi el resultat. 
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2.2. ANÀLISI DELS APARTATS 


La Memòria ha d’estar estructurada en vint-i-dos i divuit apartats, per als models normal i 


simplificat de la ICAL, respectivament. 


 


Per a l’exercici 2012, la informació continguda en la Memòria que les corporacions locals 


han enviat a la Sindicatura de Comptes es descomponia en dos fitxers: un amb tota la 


informació numèrica i l’altre amb la informació no numèrica dels apartats de l’1 al 4 dels 


models de la ICAL, ambdós inclosos, i amb les notes i comentaris fets en els quadres i 


estats. 


 


En aquest apartat s’exposen les principals mancances i incidències detectades en l’anàlisi 


realitzada dels diferents apartats de les memòries que les corporacions locals de la mostra 


han tramès a la Sindicatura. 


 


 


2.2.1. Organització de l’ens 


Amb independència del model d’instrucció emprat per la corporació local per dur la 


comptabilitat, l’apartat primer de la Memòria ha d’informar sobre la població oficial i altres 


dades de caràcter socioeconòmic que identifiquin l’ens, i també de l’estructura orga-


nitzativa bàsica a nivell polític i administratiu, el nombre mitjà de treballadors, tant de 


personal funcionari com de laboral, les entitats que en depenen, si s’escau, i les entitats 


públiques en què participi l’ens local, si és el cas, amb indicació de la seva activitat, i 


aquelles fundacions del patronat de les quals formi part. També hi ha d’haver una refe-


rència a les principals fonts de finançament de l’entitat i la importància relativa de cadas-


cuna d’elles. 


 


Tots els ajuntaments considerats en l’informe han fet constar alguna informació relativa a la 


població en el fitxer d’intercanvi d’informació, en format xml, que han fet arribar a la 


Sindicatura juntament amb la tramesa del Compte general de l’exercici 2012, si bé, en un 


28% (53/189) dels casos es limitava a la simple quantificació del nombre oficial d’habitants 


sense cap altra indicació més, ni tan sols la referència a la font de la xifra quantificada que 


ha de coincidir amb les dades oficials del padró municipal d’habitants referides a l’1 de 


gener de cada exercici. L’anàlisi de les memòries en format pdf mostra que aquest per-


centatge millora, ja que disminueix fins al 4% (7/189).  


 


En tres casos, les memòries lliurades a la Sindicatura no ofereixen cap informació relativa a 


l’estructura organitzativa bàsica de l’ajuntament, ni a nivell polític ni administratiu. Per altra 


banda, en un 21% (40/189) la informació que hi consta és força incompleta atès que no 


esmenta ni les àrees ni les regidories ni la representació política del Ple i, en la majoria dels 


casos, tampoc no s’especifica l’estructura administrativa de l’ens. 
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L’anàlisi de les memòries en pdf ha permès observar que no sempre és possible la inclusió 


en els fitxers en format xml de tramesa del Compte general a la Sindicatura, d’organi-


grames estandarditzats que les aplicacions informàtiques generen i que els usuaris per-


sonalitzen per mostrar la informació corresponent a l’estructura organitzativa de l’ens.  


 


Per altra banda, algunes de les aplicacions informàtiques per dur la comptabilitat local 


disposen de mòduls per generar automàticament la informació corresponent a l’apartat 


relatiu a l’organització de l’ens local, amb la informació que cal que introdueixi l’usuari. En 


algunes de les memòries analitzades s’ha detectat que el gestor ha formalitzat aquest 


subapartat transferint el paràgraf estandarditzat que li ofereix l’aplicació informàtica, amb 


informació mínima, i que únicament fa constar com a informació variable el nombre de 


regidories i, si és el cas, si alguna d’aquestes regidories està dirigida per l’alcalde, sense 


entrar en cap més detall. Aquesta informació molts cops és incompleta especialment en 


aquells ajuntaments de més grandària i més complexitat en la seva estructura orga-


nitzativa, que haurien d’ampliar la informació bàsica que ofereix l’aplicació informàtica.  


 


Pràcticament tots els ajuntaments de la mostra informen del número mitjà d’empleats en 


l’exercici 2012, si bé en un 11% (21/189) dels casos aquesta informació no es pot con-


siderar completa perquè es tracta únicament de la xifra global, sense la distinció entre el 


personal funcionari i el personal laboral. No ofereix informació sobre aquest aspecte la 


Memòria en pdf que van elaborar i trametre a la Sindicatura alguns ens, tot i que la infor-


mació apareixia en el fitxer xml tramès a la Sindicatura juntament amb la informació corres-


ponent al Compte general. 


 


Tots els ajuntaments formalitzen els apartats corresponents a l’existència o no d’entitats 


dependents o participades, tot i que no sempre amb indicació de l’activitat de cadascuna 


d’elles, en cas que en tinguin. Sols en un cas s’ha detectat que en la Memòria no es detalla 


ni l’organisme autònom ni l’entitat pública empresarial que depenia de l’ajuntament en 


l’exercici objecte d’anàlisi.  


 


Un 45% (85/189) dels casos analitzats, d’acord amb la informació que han fet constar en la 


Memòria, indiquen que l’ajuntament no participa en cap entitat pública, i un 70% (133/189) 


que no forma part del patronat de cap fundació. No s’ha comprovat la veracitat d’aquesta 


informació perquè queda fora de l’abast de l’informe.  


 


En un 5% (9/189) dels casos en la Memòria no s’inclou cap informació de les principals 


fonts de finançament i de la seva importància relativa. De la resta, un 14% (27/189) pre-


senta informació força incompleta.  


 


 


2.2.2. Gestió indirecta dels serveis públics 


D’acord amb els models normal i simplificat de la ICAL, en l’apartat 2 de la Memòria cal 


aportar informació sobre els serveis públics gestionats per l’ens de forma indirecta amb 
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indicació, per a cada forma de gestió, de l’objecte, dels terminis, de les subvencions com-


promeses durant la vida del contracte en cas d’haver-n’hi, dels béns de domini públic 


afectats a la gestió, de les aportacions no dineràries, de les bestretes reintegrables i dels 


préstecs participatius, subordinats o d’altra naturalesa, concedits pel titular del servei al 


gestor, i dels béns objecte de reversió, com a mínim. 


 


Un 11% (20/189) de les memòries analitzades no aporten cap informació en aquest 


apartat, la qual cosa no permet conèixer amb seguretat si és a causa que no presten cap 


servei públic que es gestioni de forma indirecta i, per tant, cal extreure’n la informació 


d’altres comptes i estats. Per altra banda, un 21% (40/189) més, presenten aquesta infor-


mació de forma força incompleta, ja que si bé identifiquen el servei i/o el prestador, no ofe-


reixen tot el detall que especifica la ICAL, especialment pel que fa al desenvolupament del 


contracte quan aquesta és la forma de gestió escollida, les aportacions dineràries o els 


béns afectats a la gestió, entre altres aspectes. 


 


 


2.2.3. Bases de presentació dels comptes 


En l’apartat 3 de la Memòria cal oferir la informació en dues vessants: per una banda, la 


informació detallada sobre si hi ha algun principi comptable públic establert que no hagi 


estat aplicat o si se n’ha aplicat algun de diferent, i per l’altra, en cas que n’existeixi algun, 


l’explicació de les raons que impedeixen la comparació dels comptes de l’exercici amb els 


de l’exercici immediatament precedent, o qualsevol aclariment sobre l’adaptació dels im-


ports de l’exercici per facilitar-ne la comparació amb els de l’exercici precedent. També cal 


incloure en aquest apartat les explicacions oportunes en el cas que s’hagi produït algun 


canvi de criteri de comptabilització significatiu d’un exercici a l’altre. 


 


Tan sols un 5% (10/189) dels ajuntaments de la mostra han inclòs informació referida a tots 


els aspectes esmentats anteriorment encara que es tracti únicament d’especificar que no 


es dóna informació relativa a alguns dels subapartats perquè no s’ha produït cap canvi de 


criteri comptable –ni cap canvi en la seva aplicació– diferent dels establerts. 


 


Per altra banda, un 53% (101/189) dels ajuntaments no inclouen en la Memòria cap infor-


mació sobre les bases de presentació dels comptes. Alguna aplicació informàtica imple-


mentada per dur la comptabilitat local ofereix paràgrafs estandarditzats que l’usuari ha de 


completar o particularitzar, i l’usuari no ho fa sempre. 


 


 


2.2.4. Normes de valoració 


D’acord amb la ICAL, model normal i model simplificat, en l’apartat 4 de la Memòria, cal 


indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides de l’immobilitzat, tant 


material com immaterial, les inversions financeres i els deutes, distingint entre curt i llarg 
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termini en tots dos casos, i les provisions per a insolvències efectuades. En el cas del 


model normal, a més a més, cal indicar els criteris de valoració de les existències i els de 


la comptabilització i estimació de les provisions del grup 1. 


 


Un 19% (35/189) dels ajuntaments no ofereixen cap informació respecte als criteris de 


comptabilització de l’immobilitzat immaterial, com poden ser els criteris emprats en la 


capitalització, amortització, provisions, sanejament, si escau, dels béns immaterials i els 


emprats en la comptabilització dels contractes d’arrendament financer. Un 9% (17/189) no 


donen cap informació dels criteris de comptabilització de l’immobilitzat material: l’amor-


tització i la dotació de provisions; la capitalització d’interessos i diferències de canvi; la 


comptabilització de costos d’ampliació, modernització i millores; la determinació del cost 


dels treballs efectuats per l’entitat per al seu immobilitzat i les actualitzacions de valors. 


 


Un 34% (65/189) no ofereixen cap informació sobre la comptabilització de les inversions 


financeres. Un 53% (91/172) no indiquen els criteris emprats per a la comptabilització de 


les provisions del grup 1, i ni tan sols indiquen si n’han fet ni presenten una breu descripció 


general del mètode d’estimació i càlcul dels riscos o les despeses incloses en les pro-


visions efectuades, si s’escau. 


 


Un 20% (38/189) dels casos no presenten cap informació relativa als criteris de valoració 


emprats per a la comptabilització dels deutes a curt i a llarg termini, ni sobre la imputació a 


resultats de les despeses per interessos o primes diferides. 


 


Un 10% (18/189) no ofereixen cap informació sobre els criteris emprats per a l’estimació i 


la determinació dels saldos deutors de difícil recaptació. 


 


En molts casos la informació que aporten les memòries és la dels paràgrafs estandar-


ditzats creats per les aplicacions informàtiques gestores de la comptabilitat, que l’usuari no 


sempre particularitza, i això comporta que la informació sigui massa general.  


 


 


2.2.5. Inversions destinades a l’ús general 


D’acord amb el que estableix la ICAL, independentment del model de què es tracti, 


l’apartat 5 de la Memòria ha d’informar, per una banda, del saldo inicial, dels moviments i 


del saldo final per a cadascun dels comptes en què s’estructura l’epígraf Inversions des-


tinades a l’ús general, i, per una altra, del saldo final a 31 de desembre del patrimoni lliurat 


a l’ús general, desglossat, si és possible, en funció dels tipus de béns. 


 


Un 88% (166/189) dels ajuntaments fan constar aquesta informació en la Memòria. Tot i 


això, en un 2% (4/189) dels casos s’ha detectat que el saldo, ja sigui l’inicial i/o el final, de 


l’epígraf Inversiones destinades a l’ús general no sempre coincideix amb el que mostra 


l’epígraf corresponent de l’actiu del Balanç, de l’any en curs o de l’exercici anterior, segons 


correspongui.  
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També s’ha detectat que la informació relativa als augments o les disminucions produïts 


durant l’exercici en la gestió de les inversions destinades a l’ús general que algun ajunta-


ment mostra en la Memòria en pdf, no es recull correctament en el fitxer d’intercanvi de 


dades que envia juntament amb el Compte general, on aquest apartat presenta tots els 


valors a zero.  


 


Pel que fa a la informació sobre el patrimoni lliurat a l’ús general que cal afegir en aquest 


apartat de la Memòria, s’ha detectat que un 14% (27/189) dels casos analitzats presenta 


alguna incidència, ja que els imports consignats no coincideixen amb els que ofereix el 


passiu dels balanços respectius o perquè hi manca la informació.  


 


 


2.2.6. Immobilitzacions immaterials 


D’acord amb el que estableix la ICAL, en l’apartat 6 de la Memòria, independentment del 


model emprat per l’ajuntament, cal fer-hi constar el moviment detallat dels comptes que 


recullen les immobilitzacions immaterials en concepte d’aplicacions informàtiques, de drets 


sobre béns en règim d’arrendament financer, i qualsevol altre immobilitzat immaterial que 


figuri en el Balanç, i també els saldos inicial i final dels comptes corresponents. 


 


En un 16% (31/189) dels casos analitzats aquest apartat no és en el fitxer de la Memòria 


lliurada a la Sindicatura juntament amb el Compte general ni en la Memòria en format pdf 


lliurada pels mateixos ajuntaments afectats. Tanmateix, la revisió d’altres estats i comptes 


ha permès verificar que, efectivament, aquests ajuntaments no mostren immobilitzat imma-


terial en els respectius balanços. Hauria estat més entenedor especificar-ho o presentar el 


quadre amb tots els camps emplenats amb valor zero. 


 


Un 2% (3/189) dels ajuntaments considerats en l’informe no mostren informació en aquest 


apartat mentre que en l’epígraf corresponent dels balanços respectius sí que hi consignen 


saldos.  


2.2.7. Immobilitzacions materials 


En l’apartat 7 de la Memòria, independentment del model de la ICAL emprat per l’ajunta-


ment, cal fer-hi constar el moviment detallat dels comptes que recullen els saldos en con-


cepte de terrenys, construccions, instal·lacions tècniques i qualsevol altre immobilitzat ma-


terial, distingint les immobilitzacions en curs de les acabades. Així mateix cal informar dels 


béns en concepte d’immobilitzat material rebuts o lliurats en règim de cessió temporal o 


d’adscripció especificant-ne el valor net comptable, i també els béns afectes a garanties. 


 


Un 3% (5/189) dels casos analitzats no presenten informació relativa a aquest apartat en el 


fitxer d’intercanvi d’informació en format xml, mentre que del que es dedueix del Balanç de 
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comprovació se n’hauria d’haver presentat. Tot i això, en pràcticament tots els casos sí que 


l’havien fet constar en la Memòria en pdf tramesa a la Sindicatura. Que aquesta informació 


no es reculli en el fitxer d’intercanvi de dades que aquests ajuntaments envien juntament 


amb el Compte és, probablement, a causa del fet que per elaborar aquest apartat s’hagin 


usat aplicacions independents de la utilitzada per dur la comptabilitat local.  


 


Un 97% (184/189) dels ajuntaments de la mostra presenten la informació corresponent a 


béns en règim de cessió temporal amb tots els seus valors zero i un 99% (187/189 i 


188/189, respectivament) fan el mateix pel que fa als béns cedits en adscripció i als béns 


afectes a garanties. Cal entendre, per tant, que no existeixen béns en aquestes dues si-


tuacions.  


 


Tot i això, dinou d’aquests ajuntaments pel que fa als béns en règim de cessió, presen-


taven aquest tipus de béns en el seu Balanç, i dos més dels que no presentaven cap in-


formació sobre els béns cedits en adscripció en realitat sí que en tenien, segons la 


informació que recollien els balanços respectius.  


 


La gestió i revisió que anualment fa la Sindicatura de la documentació que constitueix el 


Compte general ha mostrat que no sempre arriba la informació correcta dels comptes es-


mentats i que a vegades en el tractament comptable es confon cessió i adscripció o lliurats 


i rebuts.  


 


 


2.2.8. Inversions gestionades 


En l’apartat 8 de la Memòria cal mostrar la informació relativa a inversions gestionades per 


altres ens públics. Únicament estan obligats a fer-ho aquells ajuntaments acollits al model 


normal de la ICAL per dur la comptabilitat. 


 


Un 40% (69/172) dels ajuntaments considerats en l’informe acollits al model normal de la 


ICAL no presenten cap informació en aquest apartat de la Memòria i un 53% (92/172) 


presenten els quadres amb tots els camps emplenats amb valor zero. En ambdós casos 


cal entendre que s’indica que no existeix aquest tipus d’inversions. 


 


En algun dels casos, però, tot i que els ajuntaments informen que no s’havien realitzat in-


versions gestionades per a altres ens públics, sí que mostren saldo en el Balanç sota 


aquest concepte, per la qual cosa hauria estat més entenedor consignar els saldos inicials 


i finals amb moviments nuls. 


 


Tan sols un 6% (10/172) dels ajuntaments acollits al model normal de la ICAL mostren 


informació diferent de zero en aquest apartat. 
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2.2.9. Patrimoni públic del sòl 


La ICAL estableix que en l’apartat 9 de la Memòria, segons el model normal, i 8, segons el 


model simplificat, cal incloure-hi els saldos inicials i finals, els moviments en concepte de 


terrenys i edificacions en general integrants del patrimoni públic del sòl, els aprofitaments 


urbanístics i altres béns i drets sota el mateix concepte, i les provisions i amortitzacions 


efectuades.  


 


Un 32% (61/189) dels ajuntaments considerats en l’informe no fan cap referència a aquest 


apartat en les memòries que han elaborat. El 68% restant (128/189) presenta aquest 


apartat amb alguna informació, si bé en un 62% (79/128) d’aquests casos es tracta de 


l’estat emplenat amb zeros, fet que indica que aquest tipus de béns no existeix. 


 


Dos ajuntaments que presenten informació relativa als augments o les disminucions pro-


duïts durant l’exercici en la gestió del patrimoni públic del sòl en la Memòria en pdf, no 


recullen aquesta informació en el fitxer xml d’intercanvi d’informació que envien a la 


Sindicatura juntament amb el Compte general, apartat que presenta tots els valors zero. 


 


 


2.2.10. Inversions financeres 


La ICAL model normal estableix que en l’apartat 10 de la Memòria cal incloure-hi els saldos 


inicials, els moviments i els saldos finals dels comptes afectats a les inversions financeres 


del Balanç, diferenciant les inversions financeres temporals de les permanents, i també les 


provisions efectuades. Aquesta mateixa informació es recull en l’apartat 9 de la Memòria 


en el model simplificat de la ICAL. 


 


Un 38% (71/189) dels ajuntaments de la mostra no presenten cap informació en relació 


amb les possibles inversions financeres en les memòries que han elaborat. Un altre 17% 


(32/189) mostren en aquest apartat un quadre numèric amb tots els valors zero. En 


ambdós casos cal entendre-ho com indicatiu que aquest tipus d’inversions no existeix.  


 


Tot i això, en algun cas en què no s’ofereix cap informació en relació amb aquest tipus 


d’inversions en la Memòria lliurada a la Sindicatura, s’ha detectat que, d’acord amb la 


informació que es desprèn del Balanç de comprovació, sí que existia saldo en concepte 


d’inversions financeres permanents a final d’any, fet que s’hauria d’haver recollit en la 


Memòria tot i que el concepte no hagués experimentat cap moviment durant l’exercici.  


 


Aquelles corporacions locals que adoptin el model normal de la ICAL per dur la compta-


bilitat, cal que incloguin en la Memòria informació sobre els préstecs singulars concedits 


d’un import significatiu respecte del total, amb identificació del deutor. Un 42% (73/172) 


de les memòries analitzades, elaborades per aquells ajuntaments de la mostra que usen 


el model normal de la ICAL, no oferien cap informació relativa als préstecs singulars con-
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cedits i un 57% (98/172) mostren tot el quadre formalitzat amb valors zero. Un cop més, 


en ambdós casos cal entendre-ho com a indicatiu que aquest tipus de préstecs no 


existeix.  


 


 


2.2.11. Existències 


La ICAL, model normal, estableix que en l’apartat 11 de la Memòria es reculli la informació 


sobre els moviments i el saldo final de les existències de l’ens.  


 


Cap dels ajuntaments considerats en aquest informe presenten saldo en l’apartat d’exis-


tències. 


 


 


2.2.12. Tresoreria 


La informació sobre la Tresoreria de l’entitat es recull en l’apartat 12 de la Memòria de la 


ICAL model normal i en l’apartat 10 en el cas del model simplificat i en ambdós models el 


contingut coincideix.  


 


D’acord amb el que estableixen les instruccions comptables locals, en l’apartat 12 cal fer-


hi constar els saldos inicial i final dels comptes afectats a la tresoreria de l’entitat, inclosos 


els moviments interns de tresoreria i la formalització, i els moviments que s’hagin produït 


durant l’exercici. 


 


En els formats d’intercanvi s’hi fa constar una doble informació: per una banda, la que la 


ICAL obliga que hi aparegui, i per l’altra, s’amplia amb la relativa a la conciliació dels sal-


dos bancaris a final d’exercici, que, pràcticament tots els ajuntaments de la mostra, llevat 


de tres casos, han tramès. 


 


Un 94% (177/189) de les memòries analitzades feien constar la informació relativa a la 


tresoreria amb formats i estructures correctes. En la resta dels casos s’ha detectat alguna o 


algunes incidències relatives a la no-coincidència dels saldos finals de la tresoreria a 31 de 


desembre de l’exercici 2012 o anterior que mostren en aquest estat, amb els que consten 


en l’epígraf corresponent del Balanç. Aquestes diferències, degudes a causes tan diverses 


com errors de comptabilització, integració de saldos d’ens dependents extingits, imports 


en formalització, o altres d’índole diversa no sempre són explicades en notes o comentaris 


aclaridors dins d’aquest mateix apartat, com caldria. 


 


En el cas d’un ajuntament es va emplenar aquest apartat amb tots els valors zero mentre 


que en realitat sí que existia un saldo final de tresoreria diferent de zero com palesen altres 


estats. Tot i això, la revisió de la Memòria en pdf mostra que sí que es va incloure la infor-


mació detallada dels moviments de la tresoreria de l’entitat, informació que no queda reco-


llida en el fitxer de tramesa d’informació del Compte general a la Sindicatura de Comptes.  
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2.2.13. Fons propis 


L’apartat 13 de la Memòria, segons la ICAL model normal, i l’apartat 11, segons el model 


simplificat, han de recollir la informació relativa als saldos i el moviment dels fons propis, 


constituïts pel patrimoni, les reserves, els resultats de l’exercici corrent i anteriors, coinci-


dent per ambdós models. 


 


Un 87% (165/189) de les memòries analitzades presenten aquest estat formalitzat sense 


incidències. La resta, un 13% (24/189), mostra alguna o algunes de les incidències se-


güents:  


 


• No coincideix el saldo inicial total dels fons propis que consten en la Memòria amb el 


saldo final de l’exercici anterior pel mateix concepte. És el cas d’un 6% (11/189) dels 


ajuntaments de la mostra.  


 


• No coincideix el saldo del total dels fons propis de la Memòria a 31 de desembre amb 


els que consten en el Balanç pel mateix concepte i data. És el cas d’un 4% (8/189) dels 


ajuntaments de la mostra. 


 


• El saldo final d’algun dels comptes relacionats amb la comptabilització dels fons propis 


de la Memòria no coincideix amb la suma del saldo inicial, entrades o dotacions i els 


augments per transferències o traspassos d’un altre compte, deduïdes les sortides, 


baixes o reduccions i les disminucions per transferències o traspassos a un altre 


compte. És el cas d’un 3% (6/189) dels ajuntaments de la mostra. 


 


Dos ajuntaments no havien formalitzat aquest apartat i dos ajuntaments més, si bé mostren 


alguna informació relativa als moviments dels fons propis en la Memòria en pdf, aquesta 


informació no es reflecteix en el fitxer d’intercanvi d’informació, en format xml, que envien 


juntament amb el Compte general on, en aquest apartat, tots els valors són zero. 


 


 


2.2.14. Informació sobre l’endeutament 


La informació sobre l’endeutament de l’entitat es recull en l’apartat 14 de la Memòria, se-


gons la ICAL en el model normal, i en l’apartat 12, segons el model simplificat, i coincideix 


en ambdós models. Totes dues ICAL inclouen quadres models per reflectir tota la infor-


mació o una part d’ella; per tant, és obligatori formalitzar-los. 


 


La informació corresponent a l’endeutament s’estructura en tres parts diferenciades: la 


primera, referida als passius financers a llarg i curt termini; una segona, referida a les 


operacions d’intercanvi financer, i la tercera, que conté la informació sobre els avals con-


cedits. 
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Passius financers a llarg i curt termini 


Pel que fa als passius financers a llarg i curt termini, cal mostrar la informació corresponent 


als capitals i als interessos explícits i implícits,6 agrupada per tipus de deute segons siguin 


emprèstits i altres emissions anàlogues, emprèstits i altres emissions anàlogues per ope-


racions de tresoreria, deutes amb entitats de crèdit, deutes amb entitats de crèdit per 


operacions de tresoreria, deutes amb entitats públiques i altres deutes, i diferenciant sem-


pre l’endeutament en euros de l’endeutament en moneda diferent de l’euro, quan s’usi el 


model normal de la ICAL. 


 


La majoria dels ajuntaments mostren quadres emplenats amb zeros per indicar la inexis-


tència de saldos o moviments en alguns dels subapartats que configuren la informació dels 


passius financers a llarg i curt termini; tot i això, no sempre mostren tots els subapartats 


que indica la ICAL. A més, un 7% (14/189) de les memòries analitzades no presenten cap 


informació sobre aquest aspecte, i no indiquen la circumstància que provoca la no-inclusió 


de l’estat.  


 


Un 51% (97/189) dels ajuntaments de la mostra presenten alguna incoherència en la 


informació que ofereixen, ja que no coincideixen alguns dels saldos finals pendents a 31 


de desembre registrats en aquest apartat de la Memòria sobre l’endeutament amb els sal-


dos dels comptes corresponents que figuren en el Balanç de comprovació, o bé palesen 


errors en el quadre intern de l’estat perquè no és correcta la suma del total pendent a 31 


de desembre dels deutes detallats o bé perquè no coincideixen els saldos finals un cop 


aplicats als saldos inicials, els augments i les amortitzacions dels deutes produïdes durant 


l’exercici.  


 


Aquestes incoherències es produeixen per errors de comptabilització de les operacions o 


per l’existència de deutes que no queden correctament recollits en la Memòria, atès que la 


informació es gestiona amb aplicacions independents de la que s’utilitza per dur la comp-


tabilitat local i que posteriorment no s’integren en l’aplicació. Això comporta, a més a més, 


que la informació no quedi recollida en els fitxers de tramesa del Compte general a la 


Sindicatura.  


 


Operacions d’intercanvi financer 


La informació referida a les operacions d’intercanvi financer ha de recollir la situació a 31 


de desembre dels deutors i creditors corrents i la diferència resultant, i distingir entre ope-


racions d’intercanvi financer de divises i operacions d’intercanvi financer d’interessos. 


 


 


6. Els ens que s’acullin al model simplificat de la ICAL per dur la comptabilitat no estan obligats a oferir la in-


formació relativa als interessos implícits. 
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També ha d’identificar les operacions principals d’endeutament que es trobin cobertes 


amb les corresponents operacions d’intercanvi financer. 


El resultat cal presentar-lo agrupat per operacions d’intercanvi financer de divises i ope-


racions d’intercanvi financer d’interessos. Per a cadascuna de les operacions cal informar 


del resultat acumulat des de la seva formalització o l’assumpció fins a final d’exercici, o fins 


al venciment, i detallar-ne els imports d’acord amb l’estructura que mostra la mateixa ICAL; 


tot això, únicament per a aquells ens acollits al model normal de la instrucció. 


 


Tots els ajuntaments analitzats presenten els quadres d’aquest apartat de la Memòria 


emplenats amb zeros, llevat de dos casos, que no presenten cap informació d’aquest 


aspecte i, per tant, cal entendre que no s’han dut a terme operacions d’intercanvi financer 


en moneda nacional ni en divises en els ajuntaments de la mostra seleccionada.  


 


Avals concedits 


Per completar la informació sobre l’endeutament de l’entitat, cal informar de les característi-


ques dels avals concedits en vigor a l’inici de l’exercici, dels concedits i dels cancel·lats 


durant l’exercici i dels que continuen en vigor el 31 de desembre. Cal indicar-ne la finalitat, 


la persona o l’entitat avalada i les dates de concessió i venciment. Per als avals cancel·lats 


cal distingir, a més a més, els que hagin estat executats i indicar les partides pressu-


postàries a què s’hagin aplicat. També cal informar de les quantitats reintegrades a l’entitat 


com a conseqüència d’avals executats durant l’any o en els anys anteriors i de les apli-


cacions pressupostàries a què s’hagin imputat.  


 


Tota aquesta informació cal que es presenti amb la mateixa estructura que els quadres 


que mostra la ICAL, que coincideixen per als dos models.  


 


Un 36% (67/189) dels ajuntaments considerats en la mostra no presenten cap quadre 


formalitzat en aquest apartat, un 50% (94/189) més presenten els quadres amb tots els 


imports a zero, cosa que indica que no existeixen avals concedits, mentre que el 15% 


restant (28/189) els presenten amb informació. 


 


Respecte a la informació relativa als avals reintegrats que també cal oferir en aquest 


apartat, únicament tres ajuntaments han fet arribar informació en els fitxers en format xml 


que formen part del Compte general, tramesos a la Sindicatura. 


 


 


2.2.15. Informació de les operacions per administració de recursos per 


compte d’altres ens públics 


La informació sobre les operacions per administració de recursos per compte d’altres ens 


públics es recull en l’apartat 15 de la Memòria, i únicament cal oferir-la en el cas que l’ens 


s’aculli al model normal de la ICAL per dur la comptabilitat.  
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La ICAL estableix els models de quadres que cal emplenar per recollir aquesta informació i 


detalla per a cada un dels comptes que reflecteixin comptablement la gestió realitzada de-


rivada de l’administració de recursos d’altres ens públics, el desenvolupament del procés 


de gestió dels recursos administrats, les devolucions de recursos d’altres ens públics que 


s’hagin pogut produir durant l’exercici i les obligacions derivades de la gestió i els comptes 


corrents operatius amb altres ens públics. 


 


Un 42% (72/172) de les memòries analitzades no presenten cap informació relativa a algun 


o alguns dels aspectes que estableix la ICAL en aquest apartat. La ICAL indica els qua-


dres que cal formalitzar, i, per tant, cal entendre obligatòria la seva formalització, que 


hauria de ser, en el cas d’inexistència de l’operació o el fet comptable, amb import zero en 


tots els apartats, tal com s’ha fet en un 43% (74/172) dels casos analitzats. Alguns dels 


ajuntaments ho van indicar, a més a més, en la Memòria amb la nota Llistat sense dades.  


 


El creuament dels saldos pendents de cobrament o pagament que consten en els diferents 


apartats que componen l’estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte 


d’altres ens públics, amb els dels comptes corresponents del Balanç de comprovació, 


palesa que aquests saldos no sempre coincideixen. En alguns casos la diferència està 


provocada pel fet que no es mostra informació en l’esmentat apartat o es mostren quadres 


emplenats amb zeros mentre que en el Balanç de comprovació sí que hi figuren imports. 


Això pot ser a causa que la gestió dels recursos administrats per compte d’altres ens 


públics es porta de forma externa a l’aplicació que gestiona la comptabilitat o amb eines 


ofimàtiques no integrades.  


 


 


2.2.16. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria 


La informació corresponent a les operacions no pressupostàries de tresoreria es recull en 


els apartats 16 i 13 de la Memòria, segons se segueixi el model normal o el model sim-


plificat de la ICAL, respectivament. La informació cal mostrar-la seguint els quadres model 


que ofereix la ICAL i que agrupa les operacions pels deutors, pels creditors i pels cobra-


ments i pels pagaments pendents d’aplicar al pressupost. 


 


Un 16% (30/189) dels ajuntaments de la mostra no ofereixen informació en algun dels apar-


tats esmentats sobre els saldos deutors o creditors per operacions no pressupostàries o 


sobre els pagaments i/o cobraments pendents d’aplicar al pressupost quan l’anàlisi del 


Balanç de comprovació palesa l’existència d’algun o alguns tipus d’aquests saldos. En 


alguns casos, sí que es mostra la informació però no coincideix amb la informació cor-


responent del Balanç.  


 


Per altra banda, un 12% (22/189) mostren saldos de deutors per operacions no pressupos-


tàries que no coincideixen amb la informació que mostra l’estat del Romanent de tresoreria. 


El mateix ha succeït en un 14% (27/189) dels casos pel que fa als saldos de creditors. 
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2.2.17. Ingressos i despeses 


La ICAL, model normal, estableix que en l’apartat 17 de la Memòria cal informar, per una 


banda, sobre les subvencions rebudes pendents de justificació i deixa un ampli marge a 


la presentació de la informació sempre que s’indiquin les característiques de la subven-


ció, l’import rebut i l’import pendent de justificar. Per altra banda, cal informar també 


sobre les transferències i subvencions concedides que suposin un import significatiu res-


pecte del total, i indicar també l’import, les característiques i les dades identificadores 


del perceptor. 


 


Un 22% (38/172) dels ajuntaments considerats mostren informació relativa a les subven-


cions rebudes pendents de justificació, mentre que la resta o bé no presenten cap infor-


mació o la presenten amb valors zero.  


 


Un 34% (58/172) dels ajuntaments considerats informava sobre les transferències i sub-


vencions concedides. 


 


Un 75% (129/172) dels ajuntaments de la mostra que han elaborat la Memòria d’acord amb 


el model normal de la ICAL no mostren tampoc cap comentari que ampliï la informació in-


closa en els estats. 


 


Algunes corporacions indiquen els criteris que consideren per incloure una subvenció o 


una transferència en aquest apartat de la Memòria en funció dels imports, molts cops 


absoluts, o relacionats amb el total de subvencions i/o transferències concedides en 


l’exercici. L’anàlisi efectuada ha mostrat que els criteris i la materialitat dels imports són 


molt diversos i poc uniformes.  


 


En un 6% (10/172) dels casos analitzats es detecta que la Memòria en pdf presenta la 


informació detallada pel que fa a les transferències i subvencions concedides o rebudes 


mentre que aquesta informació no es recull en el fitxer d’intercanvi d’informació enviat a la 


Sindicatura juntament amb el Compte general. Aquest fet és, probablement, a causa que la 


informació s’ha elaborat al marge de l’aplicació informàtica per dur la comptabilitat o per-


què les condicions que s’han establert per incloure o no la informació (l’import econòmic 


significatiu) han fet que no hagi quedat recollida en la comptabilitat.  


 


En el model simplificat de la ICAL s’estableix, sense més detall, que aquells ajuntaments 


que presentin els seus comptes acollint-se a aquest model, han d’informar, en l’apartat 14 


de la Memòria, sobre qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti els in-


gressos i les despeses.  


 


En la revisió de les memòries elaborades pels disset ajuntaments acollits al format simpli-


ficat de la ICAL, s’ha observat que no presenten cap informació llevat de la de dos ajunta-
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ments, que mostren, en les elaborades en format pdf, la informació corresponent a les 


transferències i subvencions, tal com les estableix la ICAL en el model normal. 


2.2.18. Informació sobre valors rebuts en dipòsit 


Segons el model normal de la ICAL, l’apartat 18 de la Memòria ha de recollir la informació 


sobre els valors rebuts en dipòsit inclosos els avals i les assegurances de caució rebudes, 


amb el detall que indica la mateixa ICAL en un quadre model que ofereix per a l’elaboració 


de la Memòria. La mateixa informació l’han de fer constar en l’apartat 15 de la Memòria 


aquells ajuntaments acollits al model simplificat de la ICAL per dur la seva comptabilitat. 


 


Un 17% (33/189) de les memòries analitzades no mostren cap tipus d’informació en aquest 


apartat i un 14% (27/189) inclouen l’estat tal com l’estableix la ICAL però amb tots el valors 


a zero, fet que indica que aquest tipus de valors no existeix. 


 


Per altra banda, dos dels ajuntaments que mostren informació sobre valors rebuts en 


dipòsit ho fan amb errors de coherència interna perquè no coincideix l’import del total dels 


dipòsits rebuts pendents de devolució a final d’exercici amb la suma del saldo a inici 


d’exercici més les modificacions produïdes, més els dipòsits rebuts en l’exercici, menys les 


cancel·lacions produïdes; ni la suma del total dels dipòsits detallats pendents de devolució 


a 31 de desembre detallats. 


 


 


2.2.19. Quadre de finançament 


Els ajuntaments que apliquen el model normal de la ICAL han d’elaborar un quadre de 


finançament i incloure’l en l’apartat 19 de la Memòria amb indicació dels recursos financers 


obtinguts durant l’exercici, la seva aplicació i l’efecte que han produït les esmentades 


operacions sobre el capital circulant. Els ajuntaments que s’acullin al model simplificat de 


la ICAL no cal que incloguin aquesta informació en les seves memòries.7 


 


Tots els ajuntaments de la mostra que han aplicat la ICAL, model normal, inclouen aquest 


estat, on detallen els fons aplicats, els fons obtinguts i les variacions de circulant. No s’han 


detectat errors significatius d’integritat ni de coherència amb altres estats, llevat del cas de 


dos ajuntaments, que el mostren buit de valors. En un dels dos casos, però, s’ha pogut 


comprovar que en la Memòria que elabora en format pdf el quadre de finançament sí que 


hi constava inserit, mentre que aquesta informació no va quedar recollida en el fitxer en 


format xml tramès a la Sindicatura amb la documentació relativa al Compte general.  


 


 


7. Amb l’aplicació de la nova Instrucció de comptabilitat local, model normal, aprovada per l’Ordre 1781/2013, 


del 20 de setembre del 2013, i que ha entrat en vigor l’1 de gener del 2015, deixa de ser obligatòria la forma-


lització del quadre de finançament.  
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2.2.20. Informació pressupostària 


Segons la ICAL model normal la informació pressupostària s’ha de recollir en l’apartat 20 


de la Memòria, i en el 16 segons el model simplificat, distribuïda en tres grans subapartats: 


la informació corresponent a l’exercici corrent, la dels exercicis tancats i la dels exercicis 


posteriors, amb major o menor detall segons el model de la ICAL emprat per dur la 


comptabilitat local.  


 


En un subapartat més s’ha d’informar de la gestió de les despeses amb finançament 


afectat i, finalment, un altre ha de contenir informació de l’estat del Romanent de tresoreria 


ajustat de l’entitat. La informació cal mostrar-la seguint l’estructura dels quadres model que 


incorpora la mateixa ICAL.  


 


Els punts següents mostren el resultat del treball realitzat en relació amb cadascun dels 


subapartats esmentats. 


 


Pressupost de l’exercici corrent 


En aquest subapartat cal recollir la informació relativa a la gestió pressupostària dels in-


gressos i de les despeses de l’exercici corrent. 


 


Pel que fa a la liquidació de les despeses, la informació ha de ser la corresponent a les 


modificacions dels crèdits inicials produïdes, amb el detall per partides pressupostàries, 


tipus de modificació i import.  


 


De la revisió de les memòries considerades en aquest informe es palesa que un 3% 


(6/189) dels ajuntaments mostren un total de modificacions de crèdit que no coincideix 


amb la suma de cadascuna de les modificacions detallades. Un 2% (4/189) més presenten 


un desquadrament amb les modificacions que consten en l’estat de la Liquidació del 


pressupost de despeses, quan la informació d’ambdós estats hauria de coincidir.  


 


Pel que fa a les modificacions pressupostàries, no s’ha detectat cap més incongruència en 


les memòries que elaboren la resta d’ajuntaments de la mostra. 


 


Les memòries també han de recollir la informació relativa als romanents de crèdit amb la 


distinció entre els romanents compromesos i els no compromesos i, per a cada cas, in-


dicar si són susceptibles de ser incorporats o no en el pressupost de l’exercici següent. Un 


66% (125/189) de les memòries analitzades mostren aquesta informació.  


 


Un 21% (40/189) de les memòries analitzades no ofereixen informació en aquest apartat, 


mentre que de la Liquidació pressupostària se’n dedueix l’existència de romanents. Tot i 


això, onze d’aquests ajuntaments sí que fan constar la informació relativa als romanents de 
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crèdit, en les memòries que han elaborat en format pdf, encara que no sempre hi consta 


de forma completa. Aquesta informació, però, no es recull en el fitxer d’intercanvi de dades 


que envien a la Sindicatura juntament amb el Compte general. 


 


Un 13% (25/189) dels ajuntaments de la mostra presenten divergències entre la informació 


corresponent als romanents de crèdit que consta en la Memòria i la que es mostra en la Li-


quidació del pressupost de despeses, mentre que aquesta informació hauria de coincidir.  


 


La ICAL estableix que aquest subapartat també ha de contenir informació sobre l’execució 


dels projectes de despesa, de forma individualitzada per a cada projecte inclòs en l’annex 


d’inversions o que es financi amb recursos afectats, i indicar l’any d’inici, la durada i l’exe-


cució d’acord amb l’estructura que estableix la ICAL. Aquesta informació no cal que la in-


cloguin els ajuntaments que s’acullin al model simplificat de la ICAL per dur la compta-


bilitat.  


 


Un 55% (95/172) dels ajuntaments que han emprat el model normal de la ICAL per a 


l’elaboració dels comptes i estats no han presentat la informació relativa a l’execució dels 


projectes de despesa o bé l’han presentat amb tots els valors zero. 


 


Pel que fa a despeses, la ICAL estableix que en aquest subapartat sobre la informació 


pressupostària de l’exercici corrent corresponent a la liquidació de les despeses, s’han de 


fer constar els creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, d’acord amb l’es-


quema que estableix la mateixa ICAL. Un 29% (54/189) de les memòries analitzades en el 


decurs del treball no mostren la informació esmentada i no s’hi especifica si és a causa de 


la inexistència d’aquest tipus d’operacions, tot i que això sigui deduïble a partir de l’anàlisi 


d’altres comptes. 


 


Un 12% (23/189) dels casos analitzats mostren alguna incidència en l’emplenament d’a-


quest apartat, ja que no coincideix la suma de l’haver que reflecteix el compte financer 


corresponent, Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost (413) del Balanç 


de comprovació, i l’import dels creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 


que s’ha fet constar en la Memòria amb un import diferent o amb valor zero.  


 


Pel que fa al pressupost d’ingressos de l’exercici corrent i d’acord amb el que estableix la 


ICAL, en aquest subapartat cal recollir la informació relativa al procés de gestió dels in-


gressos pressupostats i indicar els drets anul·lats, els drets cancel·lats i la recaptació neta 


en els esquemes que estableix la ICAL. 


 


Un 2% (4/189) dels casos presenten alguna incidència, ja que no coincideix la informació 


que mostren les memòries en algun dels subapartats corresponents a la gestió dels in-


gressos pressupostaris amb la que consta en l’estat de la Liquidació pressupostària en 


relació amb el total dels drets anul·lats o cancel·lats.  
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També cal incloure en la Memòria la informació detallada sobre les devolucions d’in-


gressos produïdes durant l’exercici amb l’estructura que estableix la ICAL, independent-


ment del model emprat per a l’elaboració dels comptes anuals.  


 


Un 3% (6/189) dels ajuntaments considerats en la mostra no inclouen aquesta informació 


en la Memòria que han lliurat a la Sindicatura, però del Balanç de comprovació se’n de-


dueix que no havien realitzat devolucions d’ingressos indeguts en el decurs de l’exercici 


2012.  


 


Un 5% (10/189) dels ajuntaments considerats sí que mostren algun error en la compta-


bilització de les devolucions d’ingressos, ja que presenten diferències entre la informació 


que fan constar en aquest subapartat i la que es desprèn dels comptes financers, Drets 


anul·lats per devolució d’ingressos (433) i/o Creditors per devolució d’ingressos (408), en 


el Balanç de comprovació.  


 


També cal afegir la informació corresponent als compromisos d’ingrés adquirits durant 


l’exercici amb el detall dels concertats, els realitzats i els pendents segons l’estructura que 


estableix la ICAL. Aquesta informació únicament és obligatòria per als ajuntaments que 


adoptin el model normal de la ICAL per dur la comptabilitat. Un 73% (126/172) de les 


memòries de l’esmentat model analitzades no presenten cap informació referida als com-


promisos d’ingrés concertats o la presenten amb valors zero, la qual cosa denota que per 


als ens corresponents aquests tipus de compromisos no existeixen. 


 


Pressupostos dels exercicis tancats 


L’apartat de la informació pressupostària de la Memòria també ha de recollir la corres-


ponent a la liquidació pressupostària dels drets a cobrar i de les obligacions a pagar 


procedents d’exercicis tancats segons els models que estableix la ICAL.  


 


Pel que fa a les obligacions, ha d’incloure les obligacions pendents de pagament a principi 


d’exercici, les modificacions que s’hagin pogut produir durant l’exercici i detallar les pres-


cripcions, els pagaments realitzats i els saldos pendents de pagament en acabar l’any. 


 


L’apartat també ha d’incloure la mateixa informació pel que fa als drets a cobrar d’exercicis 


tancats separant els drets anul·lats, les anul·lacions de les liquidacions i els ajornaments i 


fraccionaments; i en el cas dels drets cancel·lats, els cobraments en espècie, les insol-


vències, les prescripcions i els drets cancel·lats per altres causes. 


 


Un 5% (9/189) dels ajuntaments considerats en l’informe mostren alguna incidència de 


coherència en aquest apartat, ja que no coincideix la informació relativa als drets i/o 


obligacions pendents de cobrament i/o pagament a final d’any, respectivament, proce-


dents d’exercicis tancats amb la que es desprèn dels corresponents comptes financers del 
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Balanç de comprovació, o bé amb la que es dedueix de la suma del total pendent de 


cobrament i/o pagament a començament d’any i les modificacions efectuades durant 


l’exercici.  


 


Aquells ajuntaments que per dur la comptabilitat hagin adoptat el model normal de la ICAL 


cal que facin constar, a més a més, les variacions de les obligacions a pagar i dels drets a 


cobrar procedents de pressupostos tancats que suposin l’alteració dels imports calculats 


com a resultat pressupostari en exercicis anteriors, presentada segons l’estructura dels 


models que estableix la ICAL. En un 5% (8/172) de les memòries analitzades es detecten 


errors de coherència entre la informació presentada en aquest apartat i la corresponent 


que es mostra en altres estats o apartats, molts cops produïdes perquè els signes de les 


modificacions dels drets i/o de les obligacions es registren de forma errònia. 


 


Pressupostos dels exercicis posteriors 


Independentment del model de la ICAL emprat per dur la comptabilitat cal que l’ens reculli 


en aquest subapartat la informació corresponent als compromisos de despesa adquirits 


amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors, tant els adquirits durant l’exercici com 


en els exercicis precedents, d’acord amb el detall que estableix la ICAL.  


 


Els ajuntaments acollits al model normal de la ICAL, a més a més, han de fer el mateix pel 


que fa als compromisos d’ingrés amb càrrec a exercicis posteriors. 


 


Un 46% (86/189) i un 48% (83/172) dels ajuntaments, pel que fa als compromisos de des-


pesa i d’ingrés, respectivament, mostren en aquest apartat un quadre formalitzat amb tots 


els valors a zero, cosa que cal interpretar que és a causa de la inexistència d’aquest tipus 


de compromisos.  


 


A aquests percentatges cal afegir tots aquells ajuntaments que no mostren cap tipus 


d’informació relativa als compromisos amb càrrec a exercicis futurs que pel que fa a les 


despeses s’han quantificat en 72, i pel que fa als ingressos, en 75 ajuntaments, el que fa 


que s’assoleixin uns percentatges del 84% (158/189) i del 92% (158/172), respectivament, 


per a les despeses i els ingressos. Cal entendre que els percentatges indiquen que en els 


corresponents ajuntaments no existeix aquest tipus de compromisos, cosa que no és 


coherent amb el fet que són molts els ajuntaments que recorren a l’endeutament pluriennal 


com a font de finançament. 


 


Despeses amb finançament afectat 


En aquest subapartat cal fer constar informació individualitzada dels projectes de despesa 


amb finançament afectat amb el detall que estableix la ICAL. Cal identificar les desviacions 


que es produeixin durant l’exercici i les acumulades; per a cada projecte de despesa cal 


aportar informació sobre la gestió de la despesa, per una banda, i sobre la gestió de 
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l’ingrés afectat, per una altra. La ICAL estableix que cal identificar cadascun d’aquests 


projectes de despesa i indicar-ne l’any d’inici, la durada i l’execució d’acord amb una es-


tructura determinada.8  


 


També cal presentar informació sobre les desviacions de finançament que es produeixin, per 


agents, amb el mateix detall que per als projectes de despesa amb finançament afectat. 


 


Un 30% (57/189) dels ajuntaments considerats en la mostra no inclouen cap informació 


relativa a la identificació i l’execució dels projectes de despesa amb finançament afectat, i 


un 21% (39/189) la presenten amb tots els valors zero, per la qual cosa cal entendre que 


aquest tipus de projectes no existeix en el 51% (96/189) dels ajuntaments de la mostra.  


 


Un 14% (26/189) dels casos analitzats no mostren cap informació sobre les desviacions 


produïdes en l’exercici o acumulades d’exercicis anteriors i, per tant, cal entendre que no 


existeixen desviacions en el finançament dels projectes de despeses afectades. La ma-


teixa informació ofereix la Memòria en pdf lliurada a la Sindicatura. Pràcticament la totalitat 


dels vint-i-sis ajuntaments afectats utilitzen la mateixa aplicació informàtica per dur la 


comptabilitat.  


 


Per altra banda, un 44% (83/189) dels ajuntaments de la mostra inclouen en les memòries 


el quadre corresponent a les desviacions de finançament amb tots els valors zero, la qual 


cosa indicaria, un cop més, la inexistència de desviacions en el finançament de les des-


peses afectades, mentre que, en realitat, de l’anàlisi d’altres estats es dedueix que això no 


és així en la majoria dels casos.  


 


A més a més, en un 8% (15/189) de les memòries analitzades, la informació que mostren 


referida a les desviacions de finançament produïdes durant l’exercici no coincideix amb les 


desviacions de finançament positives i/o negatives que ajusten el resultat pressupostari 


respectiu, fet que palesa errors de coherència.  


 


Únicament un 35% (66/189) de les corporacions considerades en la mostra ha presentat la 


informació relativa a la identificació i la gestió de cada unitat de despesa, la gestió dels 


ingressos afectats i les desviacions de finançament per agents que cal incloure per cada 


unitat de despesa amb finançament afectat.  


 


Quan la Sindicatura ha comunicat aquestes mancances a les corporacions afectades, 


algunes d’elles han respost a la Sindicatura que no utilitzen el mòdul de seguiment dels 


 


 


8. La informació per cada projecte de despesa se simplifica en la Memòria que cal elaborar a partir de l’exer-


cici 2015 amb l’aplicació de la nova ICAL,
 
aprovada per les ordres 1781/2013 i 1782/2013, del 20 de setembre, 


en els seus models normal i simplificat, respectivament, ja que s’elimina el detall individualitzat de cada pro-


jecte de despesa amb finançament afectat i s’han de mostrar únicament les desviacions que s’hagin pogut 


produir en el seu finançament. 
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projectes d’inversions que les aplicacions informàtiques per dur la comptabilitat local po-


sen a l’abast de l’usuari. Aquest fet impossibilita que es reculli aquesta informació en el 


fitxer d’intercanvi de dades amb la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes i 


obvia els controls inherents a la gestió unificada de la informació que faria aflorar alguns 


dels errors detectats.  


 


Romanent de tresoreria 


La informació pressupostària es complementa amb l’estat del Romanent de tresoreria ajus-


tat, calculat d’acord amb el que estableixen les regles 81-86 pel que fa a la ICAL model 


normal, i les regles 69-74 pel que fa a la ICAL model simplificat. 


 


De l’anàlisi de les memòries elaborades pels ajuntaments integrants de la mostra es 


desprèn que en un 74% (139/189) dels casos no hi ha cap incidència considerable en el 


Romanent de tresoreria. El 26% restant  (50/189) de les memòries hi presenten diferents 


errors, ja que alguns dels saldos consignats en el càlcul del Romanent no coincideixen 


amb els dels comptes financers corresponents que es recullen en el Balanç de com-


provació. Aquestes diferències es produeixen sobretot en els fons líquids de tresoreria a 31 


de desembre del 2012, en les partides pendents d’aplicar al pressupost i/o en les dota-


cions efectuades per a saldos deutors de dubtós cobrament.  


 


Una minoria d’ajuntaments presenten en el Romanent de tresoreria errors en el càlcul del 


total dels drets pendents de cobrament i/o de les obligacions pendents de pagament a 


final d’any, ja que no es corresponen amb el desglossament dels imports pendents de 


cobrament i/o pagament de l’exercici corrent, dels exercicis tancats, de les operacions no 


pressupostàries i de les partides pendents d’aplicar al pressupost.  


 


Finalment, un 12% (22/189) dels ajuntaments presenten un ajustament per excés de finan-


çament afectat en el Romanent de tresoreria, que difereix del total de les desviacions de 


finançament acumulades positives que es mostren en el subapartat corresponent de la 


Memòria.  


 


 


2.2.21. Indicadors 


En la Memòria cal incloure un apartat 21 o 17, segons es tracti del model normal o sim-


plificat, on es mostrin diferents indicadors calculats a partir de la informació proporcionada 


pel Compte general. Aquests indicadors es classifiquen en tres grans grups: els indicadors 


financers i patrimonials, els pressupostaris i els de gestió. 


 


La finalitat de tots ells és oferir, per una banda, informació sobre l’execució pressupostària, 


l’endeutament de la corporació, la capacitat d’estalvi i la situació financera, i per una altra 
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banda, amb els indicadors de gestió, oferir informació sobre el cost i rendiment dels ser-


veis prestats per l’ens.  


La ICAL, independentment del model, estableix els indicadors que cal oferir i deixa un cert 


marge en el seu càlcul, atès que, si bé indica els conceptes que comprèn cada indicador, 


no defineix amb exactitud els components del càlcul de cadascun d’ells. D’aquesta ma-


nera és la corporació local i, molts cops, en definitiva, l’aplicació informàtica emprada per 


dur la comptabilitat, la que determina el càlcul exacte de cadascun dels indicadors expo-


sats en la Memòria.  


 


Aquest és el cas, per exemple, d’alguns dels indicadors financers i patrimonials com el de 


la liquiditat immediata o la solvència a curt termini, que comprenen en el seu càlcul les 


obligacions pendents de pagament i/o els drets pendents de cobrament. La majoria de les 


aplicacions informàtiques per a la seva determinació se cenyeixen a la definició comptable 


que en fa la ICAL en les regles corresponents al càlcul del Romanent de tresoreria,9 fet pel 


qual l’indicador perd el caràcter “financer”.  


 


Per al cas dels indicadors de gestió, cal tenir en compte que els que esmenta la ICAL ho 


són a títol orientatiu i que deixa llibertat a la corporació per a la definició i càlcul sempre 


que permetin avaluar l’economia, l’eficàcia i l’eficiència en la prestació dels serveis; així, la 


ICAL només indica uns principis bàsics a tenir en consideració. El càlcul i la inclusió 


d’aquests tipus d’indicadors en la Memòria únicament l’han de fer obligatòriament els mu-


nicipis de més de 50.000 habitants i altres entitats locals d’àmbit superior. 


 


Un 12% (23/189) de les memòries elaborades pels ajuntaments considerats en aquest in-


forme no mostren cap indicador: ni financer, ni patrimonial, ni pressupostari.  


 


Tot i això, un 22% (5/23) d’aquests ajuntaments, que no mostren cap indicador en el fitxer 


d’intercanvi d’informació que han enviat a la Sindicatura amb el Compte general de l’exer-


cici 2012,10 sí que feien constar tots els indicadors preceptius en els models de Memòria 


elaborada en format pdf que van lliurar a la Sindicatura en relació amb aquest informe. 


Probablement, el fet de calcular-los independentment del mòdul de l’aplicació informàtica i 


la no-integració posterior ha fet que aquesta informació no quedés recollida automàti-


cament quan es va generar el suport informàtic de l’esmentada documentació. 


 


A més a més, un 2% (4/189) dels casos considerats mostren la despesa i la inversió per 


 


 


9. Regles 83-86 en el cas de la ICAL, model normal, i 69-74 en la ICAL, model simplificat. 


10. D’acord amb els formats establerts en l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, relatiu a la forma en 


què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per 


mitjans telemàtics, aprovat en la sessió de data 8 de maig del 2013. 
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habitant, el superàvit o dèficit per habitant i la contribució del pressupost en el Romanent 


de tresoreria amb valor zero quan del càlcul aportat resulten valors diferents a zero.  


Un 74% (17/23) dels ajuntaments amb una població superior als 50.000 habitants no ofe-


reixen cap indicador de gestió en el fitxer xml del Compte general tramès a la Sindicatura. 


Alguns d’ells indiquen que el motiu de no fer-ho és que la informació corresponent a 


l’anàlisi de la gestió dels serveis que presten ja es fa constar en la Memòria justificativa del 


cost i rendiment dels serveis públics que afegeixen al Compte general de l’entitat com a 


documentació complementària.11 


Dos dels ajuntaments considerats en l’informe mostren en la Memòria en format pdf un 


estudi sobre els costos i rendiment dels serveis de manteniment de cementiris, de l’activitat 


urbanística, dels mercats municipals, de la gestió de residus, de les escoles bressol, de la 


gestió del servei de grua, en l’apartat de la gestió pressupostària, on hi fan constar di-


versos indicadors de gestió que després no queden recollits en el fitxer xml que envien a la 


Sindicatura i aquesta al Tribunal de Comptes amb la informació corresponent al Compte 


general de l’exercici. 


 


 


2.2.22. Fets posteriors al tancament 


Tan sols un 31% (58/189) dels ajuntaments considerats en aquest informe han indicat en 


les memòries que han elaborat relatives a l’exercici 2012, l’existència d’algun fet que s’ha 


produït amb posterioritat a l’elaboració dels comptes anuals que, per la seva importància o 


significació, han considerat interessant d’incloure en aquest apartat final –el 22 o el 18– tal 


com estableix la ICAL, model normal o simplificat, respectivament. De la resta d’ajunta-


ments, un 22% (29/131) ni tan sols fan constar aquest apartat en la Memòria que han 


elaborat, per la qual cosa, cal pressuposar que no es va incloure cap mena d’informació 


perquè no s’havia produït cap esdeveniment que es considerés significatiu. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


L’examen de les memòries trameses pels ajuntaments ha fet palesa la diversitat de criteris 


emprats per a la seva elaboració. En moltes ocasions les diferències són generades per 


les aplicacions informàtiques utilitzades per confegir la comptabilitat i generar els comptes 


anuals.  


 


 


11. La Regla 101 de la ICAL model normal obliga que els municipis amb població superior als 50.000 habitants 


i altres entitats locals d’àmbit superior adjuntin al Compte general una Memòria justificativa del cost i rendiment 


dels serveis públics. 
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La manca de col·laboració de catorze ajuntaments dels cent vuitanta-nou a què fa refe-


rència aquest informe, que no han facilitat la Memòria en format pdf, malgrat que els ha 


estat requerida de forma reiterada, i onze ajuntaments més que la van lliurar fora del 


termini atorgat o que van enviar documentació errònia, han representat una limitació a l’ela-


boració d’aquest informe. 


3.1. OBSERVACIONS 


Les observacions més importants que es desprenen del treball efectuat són les que s’in-


diquen a continuació. 


 


1) La Memòria no cobreix l’objectiu previst per la normativa 


La majoria de les memòries no assoleixen correctament l’objectiu de completar, comentar i 


ajudar a comprendre la resta de comptes i estats que configuren el Compte general de les 


corporacions locals. Això és així per incompliments formals o de contingut, per estar in-


completes i presentar mancances, o bé per la introducció de factors erronis o amb manca 


de fiabilitat que poden induir a confusió. 


 


S’ha detectat que sovint no es fa constar cap tipus d’informació en alguns dels apartats de 


la Memòria, la qual cosa fa que s’hagi de pressuposar que la informació demanada no 


existeix. Això, caldria exposar-ho de forma explícita. 


 


S’han observat errors de coherència o incongruències en la informació que es dóna en 


alguns dels apartats de les memòries analitzades, ja que no coincideix amb la informació 


que mostren altres comptes o apartats de la mateixa Memòria o altres comptes i estats 


anuals integrants del Compte general. Aquests errors es detecten en pràcticament tots els 


apartats amb informació numèrica analitzats, on no sempre s’han fet constar les cor-


responents notes explicatives. 


 


2) Formats i llengua 


Les memòries que elaboren algunes corporacions locals presenten formats i estructures no 


adequats en relació amb les matèries que contenen. S’ha detectat algun cas en què la 


Memòria ha estat redactada utilitzant alhora la llengua catalana i la castellana en diferents 


apartats sense cap raó que ho justifiqui. 


 


3) Paràgrafs estandarditzats 


Les aplicacions informàtiques que les corporacions locals utilitzen per portar la compta-


bilitat generen paràgrafs estàndard per a la configuració d’alguns dels apartats de la Me-


mòria, de forma que el gestor únicament ha d’incloure-hi una informació mínima que li 
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demana l’aplicació. Aquest és el cas, sobretot, dels apartats inicials descriptius relatius a la 


gestió indirecta dels serveis públics, l’organització de l’ens local, la base de presentació 


dels comptes o les normes de valoració de determinades partides. 


 


Aquesta informació molts cops resulta incompleta, especialment en aquells ajuntaments de 


major grandària, amb més complicació organitzativa o més complexitat comptable. 


 


De la mateixa manera, els quadres i estats que les aplicacions informàtiques incorporen en 


l’elaboració automàtica de la Memòria molts cops acusen la manca de notes i comentaris 


que aclaririen i completarien la informació. 


 


4) Tramesa de la Memòria 


La forma en què s’obliga a trametre la Memòria del Compte general, mitjançant l’elaboració 


de dos fitxers independents en format xml, si bé facilita el tractament i l’explotació de la 


informació que contenen, pot introduir una sèrie de factors distorsionadors que fan que 


aquesta Memòria no es correspongui fidelment amb la Memòria realment aprovada pel Ple 


de la corporació.  


 


La comparació de les memòries trameses a la Sindicatura en format xml, elaborades amb 


les eines informàtiques utilitzades pels ens locals, i les memòries efectivament realitzades 


per l’òrgan interventor de l’ajuntament i aprovades pel Ple de la corporació en format pdf, 


posa en evidència, molts cops, un gran nombre de diferències entre unes i altres.  


 


A causa de la detecció d’aquesta situació, per a la tramesa del Compte general corres-


ponent a l’exercici 2013, la Sindicatura va ampliar els fitxers que formen el Compte general 


de les corporacions locals amb un fitxer més, en format pdf, que reproduís la Memòria 


aprovada pel Ple de la Corporació, com s’ha exposat en l’apartat 2.1. 


 


 


3.2. RECOMANACIONS 


En el decurs del treball, i en relació amb l’elaboració de les memòries, s’han observat di-


versos aspectes susceptibles de millora perquè acompleixin la finalitat que tenen prevista 


de completar ampliar i comentar la informació continguda en el Balanç, el Compte del re-


sultat economicopatrimonial i l’estat de la Liquidació pressupostària, per oferir una imatge 


fidel de la situació financera de l’ens. En aquest sentit es fan les recomanacions següents. 


 


1) Optimització del procediment 


El gestor comptable hauria de tenir especial cura de garantir la integritat de la informació 


incorporant al sistema tots els fets econòmics, totes les operacions comptables i tota la 


informació necessària que li demani l’aplicació informàtica per fer possible la generació 
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completa dels diferents comptes i estats, tal com els estableix la ICAL. Igualment hauria de 


vetllar perquè les actualitzacions del programari que es defineixin siguin aplicades en les 


versions utilitzades per l’ens local, de forma que sempre se’n disposi de la darrera versió.  


 


2) Formats d’edició 


S’hauria de respectar un format mínim de publicació de la Memòria que inclogués un índex 


informatiu dels continguts, que tingués uniformitat en l’exposició i jerarquització en els 


apartats expositius i que respectés l’ordre de presentació i estructura que estableix la ICAL 


i no limitar-se a editar un seguit de comptes i estats sense cap altra informació. 


 


3) Emplenament dels diferents apartats 


En la Memòria sempre s’haurien de fer constar tots els apartats preceptius, indepen-


dentment que existeixi activitat o no sobre la qual s’hagi d’informar; així, en cas que no 


existís un determinat fet comptable se’n confirmaria de forma expressa la inexistència. En 


el cas que en el decurs de l’exercici no s’hagués produït cap moviment d’alguns con-


ceptes comptables, caldria fer constar els saldos inicial i final amb moviment nul dels 


comptes afectats, deixant constància de forma expressa de la inexistència de moviments. 


 


4) Concreció de determinats continguts i imports 


Per tal que totes les entitats locals apliquessin criteris uniformes i equivalents, caldria que 


el legislador concretés els criteris que han de condicionar la inclusió en la Memòria de 


determinada informació i no deixar únicament a criteri de la corporació local la consi-


deració de significatiu o no d’alguns imports. Aquest és el cas de la informació relativa als 


préstecs singulars concedits inclosos en les inversions financeres, o de la relativa a les 


transferències i subvencions concedides per l’ens local d’import significatiu i altres que es 


recullen també en la nova ICAL, aplicable des de l’1 de gener del 2015.  


 


Mentre això no es produeixi, les corporacions locals haurien d’incloure en un comentari o 


en una nota als estats, els criteris aplicats per considerar significatiu l’import d’un préstec 


singular concedit o d’una transferència o subvenció concedida, en relació amb el total, i 


per tant per incloure’l o no en l’apartat corresponent. 


 


5) Revisió dels mòduls de les aplicacions informàtiques en la generació del fitxer xml 


L’òrgan interventor de l’ens local hauria d’esbrinar les causes de les incidències que li són 


comunicades anualment per la Sindicatura, per poder esmenar-les. Els errors en el tracta-


ment informàtic caldria que es comuniquessin a les empreses proveïdores del programari 


per tal que s’esmeni l’aplicació informàtica i d’aquesta forma no es reiterin any rere any.   
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4. ANNEXOS 


4.1. AJUNTAMENTS SELECCIONATS EN LA MOSTRA 


Nom Població  Model d’ICAL 


Agramunt 5.633 Normal 


Aiguamúrcia 906 Normal 


Aitona 2.419 Normal 


Albagés, L’ 425 Normal 


Aleixar, L’ 926 Normal 


Alfara de Carles 399 Normal 


Alfarràs 3.077 Normal 


Almacelles 6.728 Normal 


Alp 1.745 Normal 


Altafulla 4.835 Normal 


Ametlla de Mar, L’ 7.688 Normal 


Ametlla del Vallès, L’ 8.190 Normal 


Arenys de Munt 8.530 Normal 


Arsèguel 91 Normal 


Artesa de Lleida 1.507 Normal 


Ascó 1.680 Normal 


Avellanes i Santa Linya, Les 458 Normal 


Badalona 220.977 Normal 


Barberà del Vallès 32.436 Normal 


Barcelona 1.620.943 Normal 


Bàscara 968 Simplificat  


Batea 2.136 Normal 


Bellcaire d’Urgell 1.350 Normal 


Bell-lloc d’Urgell 2.420 Simplificat 


Biosca 213 Normal 


Borges Blanques, Les 6.060 Normal 


Botarell 1.126 Normal 


Brull, El 261 Simplificat 


Cabra del Camp 1.165 Normal 


Cabrils 7.140 Normal 


Calders 955 Normal 


Calldetenes 2.441 Normal 


Camarasa 945 Normal 


Canovelles 16.090 Normal 


Cantallops 333 Normal 
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Nom Població  Model d’ICAL 


Capolat 90 Normal 


Casserres 1.578 Simplificat 


Castellar de la Ribera 159 Normal 


Castellar del Vallès 23.363 Normal 


Castelldefels 62.989 Normal 


Castelló de Farfanya 549 Normal 


Catllar, El 4.164 Normal 


Celrà 4.914 Normal 


Cerdanyola del Vallès 57.892 Normal 


Cervera 9.440 Normal 


Collbató 4.287 Normal 


Constantí 6.774 Normal 


Cornellà de Llobregat 87.458 Normal 


Dosrius 5.176 Normal 


Esparreguera 21.856 Normal 


Estaràs 168 Normal 


Esterri de Cardós 75 Normal 


Farrera 140 Normal 


Figueres 45.262 Normal 


Floresta, La 164 Normal 


Folgueroles 2.230 Normal 


Franqueses del Vallès, Les 19.023 Normal 


Fulleda 103 Normal 


Gavà 46.488 Normal 


Gimenells i el Pla de la Font 1.170 Normal 


Ginestar 937 Normal 


Girona 97.198 Normal 


Gósol 221 Normal 


Granada, La 2.047 Normal 


Granollers 59.954 Normal 


Guardiola de Berguedà 998 Simplificat 


Hospitalet de Llobregat, L’ 257.057 Normal 


Igualada 39.198 Normal 


Isona i Conca Dellà 1.083 Normal 


Ivars d’Urgell 1.647 Normal 


Juià 347 Normal 


Lladó 736 Simplificat 


Lladurs 180 Normal 
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Nom Població  Model d’ICAL 


Llagosta, La 13.612 Normal 


Llambilles 713 Normal 


Lleida 139.834 Normal 


Lliçà d’Amunt 14.584 Normal 


Llívia 1.689 Normal 


Lloar, El 116 Normal 


Llorac 118 Normal 


Lloret de Mar 40.837 Normal 


Llosses, Les 224 Normal 


Maials 980 Normal 


Manresa 76.570 Normal 


Martorell 28.070 Normal 


Masnou, El 22.550 Normal 


Mataró 124.084 Normal 


Meranges 91 Normal 


Moià 5.793 Normal 


Mollet del Vallès 52.242 Normal 


Montblanc 7.356 Normal 


Móra d’Ebre 5.704 Normal 


Morera de Montsant, La 167 Normal 


Mura 227 Normal 


Odèn 268 Normal 


Olesa de Montserrat 23.980 Normal 


Olot 33.813 Normal 


Pacs del Penedès 879 Normal 


Palma de Cervelló, La 3.023 Normal 


Pardines 154 Normal 


Paüls 602 Normal 


Pedret i Marzà 184 Simplificat 


Piles, Les 214 Normal 


Pineda de Mar 26.066 Normal 


Pira 501 Normal 


Pla del Penedès, El 1.198 Simplificat 


Planoles 308 Normal 


Pobla de Montornès, La 2.897 Normal 


Pont de Suert, El 2.516 Normal 


Pontons 531 Normal 


Ponts 2.698 Normal 


Pradell de la Teixeta 199 Normal 
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Nom Població  Model d’ICAL 


Prat de Llobregat, El 63.162 Normal 


Premià de Dalt 10.289 Normal 


Puig-reig 4.301 Normal 


Reus 107.211 Normal 


Riba-roja d’Ebre 1.316 Normal 


Ribera d’Ondara 447 Normal 


Ribes de Freser 1.914 Normal 


Riner 294 Normal 


Roca del Vallès, La 10.393 Normal 


Roda de Berà 6.299 Normal 


Roses 19.896 Normal 


Rubí 74.484 Normal 


Sabadell 207.938 Normal 


Salou 26.601 Normal 


Salt 30.146 Normal 


Sant Adrià de Besòs 34.482 Normal 


Sant Boi de Llobregat 83.070 Normal 


Sant Carles de la Ràpita 15.232 Normal 


Sant Cugat del Vallès 84.946 Normal 


Sant Cugat Sesgarrigues 986 Simplificat 


Sant Joan Despí 32.792 Normal 


Sant Martí Sesgueioles 373 Normal 


Sant Mateu de Bages 643 Simplificat 


Sant Quirze del Vallès 18.994 Normal 


Sant Vicenç de Torelló 2.029 Normal 


Sant Vicenç dels Horts 28.084 Normal 


Santa Bàrbara 3.898 Normal 


Santa Coloma de Cervelló 7.964 Normal 


Santa Coloma de Gramenet 120.593 Normal 


Santa Coloma de Queralt 3.040 Normal 


Santa Eulàlia de Ronçana 7.009 Normal 


Santa Llogaia d’Àlguema 348 Simplificat 


Santa Oliva 3.322 Normal 


Santa Susanna 3.338 Normal 


Sarral 1.662 Normal 


Savallà del Comtat 68 Normal 


Senterada 133 Normal 


Sentmenat 8.521 Normal 


Setcases 187 Normal 
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Nom Població  Model d’ICAL 


Sidamon 736 Normal 


Sils 5.702 Normal 


Subirats 3.076 Normal 


Sudanell 887 Normal 


Sunyer 297 Normal 


Tarragona 133.954 Normal 


Tàrrega 16.731 Normal 


Terrassa 215.678 Normal 


Tiana 8.151 Normal 


Tordera 16.318 Normal 


Torelló 13.883 Normal 


Torre de l’Espanyol, La 681 Normal 


Torrebesses 302 Normal 


Torredembarra 15.310 Normal 


Torrelameu 723 Normal 


Torrelavit 1.392 Simplificat 


Torroella de Montgrí 11.494 Normal 


Torroja del Priorat 172 Normal 


Tortosa 34.734 Normal 


Tremp 6.515 Normal 


Ultramort 208 Simplificat  


Urús 201 Simplificat  


Vajol, La 93 Simplificat  


Vallcebre 274 Simplificat  


Vallromanes 2.480 Normal 


Valls d’Aguilar 300 Normal 


Valls de Valira, Les 948 Normal 


Ventalló 816 Normal 


Verdú 1.008 Normal 


Vic 41.191 Normal 


Vidreres 7.732 Normal 


Viladecans 65.188 Normal 


Vilafranca del Penedès 39.035 Normal 


Vilalba Sasserra 703 Normal 


Vilamacolum 289 Simplificat 


Vilanova i la Geltrú 66.591 Normal 


Vilaplana 628 Normal 


Vilassar de Dalt 8.865 Normal 
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4.2. RELACIÓ D’AJUNTAMENTS QUE NO HAN LLIURAT LA MEMÒRIA EN FORMAT PDF A 


LA DATA DE TANCAMENT DE L’INFORME O HO HAN FET AMB ERRORS 


Nom Observacions de la tramesa 


Ametlla de Mar, L’   


Castellar de la Ribera * Dins del termini establert van enviar l’expedient d’aprovació del 


Compte general. Posteriorment van fer la tramesa correcta. 


Esparreguera   


Granada, La   


Ivars d’Urgell   


Lloar, El   


Mura *   


Olesa de Montserrat   


Olot *   


Piles, Les   


Pont de Suert, El   


Reus * Van enviar la Memòria corresponent a un altre ens. Posteriorment 


van fer la tramesa correcta. 


Riba-roja d’Ebre   


Ribera d’Ondara * Dins del termini establert van enviar un fitxer en blanc. Posteriorment 


van fer la tramesa correcta. 


Riner * Dins del termini establert van enviar l’expedient d’aprovació del 


Compte general. Posteriorment van fer la tramesa correcta. 


Sant Boi de Llobregat * Van enviar la Memòria complementària d’objectius programats i ren-


diment dels serveis. Posteriorment van fer la tramesa correcta. 


Sant Cugat del Vallès *   


Santa Coloma de Gramenet *   


Santa Llogaia d’Àlguema   


Savallà del Comtat   


Tàrrega Van enviar un fitxer amb una anàlisi dels estats comptables con-


solidats. 


Torroja del Priorat   


Ventalló   


Viladecans No han tramès la Memòria en format pdf que els ha estat sol·licitada, 


però anteriorment, el setembre de l’any 2013, havien lliurat a la Sin-


dicatura una Memòria en format paper. 


Vilaplana   


* L’ens ha lliurat la Memòria en format pdf fora del termini atorgat per fer-ho. 
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