
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 del sòl d’ús agrari
Tram. 200-00041/10
Esmenes a la totalitat p. 7

Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària
Tram. 200-00045/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

3.01.02. Proposicions de llei

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 7

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
Esmenes a la totalitat p. 7

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
Esmenes a la totalitat p. 8

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
Esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei de balances fiscals territorialit-
zades
Tram. 202-00085/10
Esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei de millora del règim pressupostari 
de les institucions estatutàries
Tram. 202-00086/10
Esmenes a la totalitat p. 10

Proposició de llei de protecció de la maternitat
Tram. 202-00087/10
Esmenes a la totalitat p. 10

Proposició de llei de rebaixa de l’impost sobre suc-
cessions i donacions
Tram. 202-00088/10
Esmenes a la totalitat p. 11

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

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Par-
lament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
Tram. 211-00001/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció d’una presa al congost de Mont-rebei
Tram. 250-01607/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el tancament de l’em-
presa Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses
Tram. 250-01608/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la declaració del mas-
sís de Garraf com a parc natural
Tram. 250-01609/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el centre de dia i casal 
de la gent gran de Blancafort
Tram. 250-01610/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la situació dels treba-
lladors de Badalona Serveis Assistencials
Tram. 250-01611/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre el projecte per a instal-
lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet
Tram. 250-01613/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Memòria i Compte de la Sindicatura de Comptes 
corresponent al 2014
Tram. 256-00051/10
Presentació p. 14
Termini per a demanar la presentació de la Memòria p. 14

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia a la condició de diputat p. 15

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 882/X, so-
bre el manteniment dels serveis de suport vital bàsic i de su-
port vital avançat al Vallès Occidental
Tram. 290-00795/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 15

Control del compliment de la Resolució 884/X, de 
rebuig a la cancel·lació de la presentació de «Victus», d’Al-
bert Sánchez Piñol, a l’Institut Cervantes d’Utrecht per part 
de l’ambaixador d’Espanya a Holanda
Tram. 290-00796/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 15

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Francesc de Carre-
ras i Serra, catedràtic de dret constitucional de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03329/10
Sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença de Ricardo de Loren-
zo y Montero, president de l’Associació Espanyola de Dret 
Sanitari, amb relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03330/10
Sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per a una Atenció Sanitària Universal a Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03331/10
Sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
del Comitè Primer de Desembre amb relació a la Proposició 
de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica 
pel sistema català de la salut
Tram. 352-03332/10
Sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de garan-

tia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema cata-
là de la salut
Tram. 352-03333/10
Sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03334/10
Sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i far-
macèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03335/10
Sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença de Vicente Ortún Ru-
bio, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i far-
macèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03340/10
Sol·licitud p. 17

Proposta de compareixença de Guillem López-Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’as-
sistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la 
salut
Tram. 352-03341/10
Sol·licitud p. 17

Proposta de compareixença de Marisol Rodríguez 
Martínez, catedràtica d’economia aplicada del Departament 
de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sa-
nitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03342/10
Sol·licitud p. 17

Proposta de compareixença d’Andreu Segura Be-
nedicto, especialista en medicina preventiva i salut pública, 
amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03343/10
Sol·licitud p. 17

Proposta de compareixença d’Amando Martín Zur-
ro, expert en medicina familiar i comunitària, amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i far-
macèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03344/10
Sol·licitud p. 17

Proposta de compareixença de Montserrat Teixidor 
Freixa, degana del Consell de Col·legis d’Infermers i Infer-
meres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03346/10
Sol·licitud p. 17

Proposta de compareixença d’Assumpció Gonzá-
lez Mestre, responsable del programa «Pacient expert Ca-
talunya», amb relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03347/10
Sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença de Josep Tabernero 
Caturla, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital 
Universitari de la Vall d’Hebron, amb relació a la Proposició 
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de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica 
pel sistema català de la salut
Tram. 352-03348/10
Sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença de Jordi Ara del Rey, 
gerent territorial de l’Institut Català de la Salut a l’Àrea Me-
tropolitana Nord, amb relació a la Proposició de llei de ga-
rantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03349/10
Sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença d’Antoni Aguilera i Ro-
dríguez, president de la Creu Roja a Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i 
farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03351/10
Sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença de Rosa Masriera i Ra-
ventós, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múlti-
ple, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assis-
tència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03352/10
Sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença de Jaume Padrós i 
Selma, president del Col·legi de Metges de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sa-
nitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03353/10
Sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença de Josep Maria For-
nós Llobera, president de FeSalut, amb relació a la Proposi-
ció de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèuti-
ca pel sistema català de la salut
Tram. 352-03354/10
Sol·licitud p. 19

Proposta de compareixença de Xavier Trabado i 
Farré, president de la Federació Catalana d’Associacions de 
Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental, amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sa-
nitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03355/10
Sol·licitud p. 19

Proposta de compareixença de Núria Terribas i Sa-
la, directora de l’Institut Borja de Bioètica, de la Universitat 
Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de garantia 
de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català 
de la salut
Tram. 352-03356/10
Sol·licitud p. 19

Proposta de compareixença de Manel Peiró i Posa-
das, metge i doctor en administració i direcció d’empreses 
per ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació a la Propo-
sició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèu-
tica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03357/10
Sol·licitud p. 19

Proposta de compareixença de Joan Subirats Hu-
met, doctor en ciències econòmiques per la Universitat de 
Barcelona i catedràtic de ciència política de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03358/10
Sol·licitud p. 19

Proposta de compareixença d’Òscar Miró Andreu, 
president de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i 
Emergències, amb relació a la Proposició de llei de garantia 

de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català 
de la salut
Tram. 352-03359/10
Sol·licitud p. 19

Proposta de compareixença de Josep M. Soto Ejar-
que, cap territorial de Sistema d’Emergències Mèdiques al 
Barcelonès sud, amb relació a la Proposició de llei de ga-
rantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03360/10
Sol·licitud p. 20

Proposta de compareixença d’Antoni Vallès i Sega-
lès, professor emèrit de l’Àrea de Medicina Preventiva i Salut 
Pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farma-
cèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03363/10
Sol·licitud p. 20

Proposta de compareixença de Juan Antonio del 
Moral Vizcaíno, cònsol honorari de la República de Gàmbia 
a Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia 
de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català 
de la salut
Tram. 352-03364/10
Sol·licitud p. 20

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03365/10
Sol·licitud p. 20

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de garan-
tia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema cata-
là de la salut
Tram. 352-03366/10
Sol·licitud p. 20

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03367/10
Sol·licitud p. 20

Proposta de compareixença d’una representació 
de Medicus Mundi amb relació a la Proposició de llei de ga-
rantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03368/10
Sol·licitud p. 21

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèuti-
ca pel sistema català de la salut
Tram. 352-03369/10
Sol·licitud p. 21

Proposta de compareixença d’una representació 
de Salut i Família amb relació a la Proposició de llei de ga-
rantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03370/10
Sol·licitud p. 21

Proposta de compareixença d’una representació 
de SOS Racisme amb relació a la Proposició de llei de ga-
rantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03371/10
Sol·licitud p. 21
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de 
llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel 
sistema català de la salut
Tram. 352-03372/10
Sol·licitud p. 21

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03373/10
Sol·licitud p. 21

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Farmacèutics amb relació a la Proposició de 
llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel 
sistema català de la salut
Tram. 352-03374/10
Sol·licitud p. 21

Proposta de compareixença de Lluís Toledano, res-
ponsable de l’Àrea d’Acció Social de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèuti-
ca pel sistema català de la salut
Tram. 352-03390/10
Sol·licitud p. 22

Proposta de compareixença d’Alícia Sánchez Ma-
sip, en representació de l’Associació Catalana de Professi-
onals d’Estrangeria, amb relació a la Proposició de llei de 
garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03391/10
Sol·licitud p. 22

Proposta de compareixença d’Estefanía Quílez, en 
representació de l’Espai de l’Immigrant del Raval, amb rela-
ció a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanità-
ria i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03392/10
Sol·licitud p. 22

Proposta de compareixença de Rafael Ribó, síndic 
de greuges, amb relació a la Proposició de llei de garantia 
de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català 
de la salut
Tram. 352-03393/10
Sol·licitud p. 22

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03395/10
Sol·licitud p. 22

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèuti-
ca pel sistema català de la salut
Tram. 352-03396/10
Sol·licitud p. 22

Proposta de compareixença d’una representació 
del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de 
llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel 
sistema català de la salut
Tram. 352-03397/10
Sol·licitud p. 22

Proposta de compareixença d’una representació 
de Medicus Mundi amb relació a la Proposició de llei de ga-

rantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03398/10
Sol·licitud p. 23

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum Català d’Atenció Primària amb relació a la Propo-
sició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèu-
tica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03399/10
Sol·licitud p. 23

Proposta de compareixença d’una representació 
del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i far-
macèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03400/10
Sol·licitud p. 23

Proposta de compareixença de Miquel Vilardell i 
Tarrés, expresident del Col·legi Oficial de Metges de Barce-
lona i president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i 
el Progrés del Sistema Sanitari, amb relació a la Proposició 
de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica 
pel sistema català de la salut
Tram. 352-03401/10
Sol·licitud p. 23

Proposta de compareixença de Jordi de Dalmases 
Balañá, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assis-
tència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03402/10
Sol·licitud p. 23

Proposta de compareixença d’una representació 
de Metges Sense Fronteres amb relació a la Proposició de 
llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel 
sistema català de la salut
Tram. 352-03403/10
Sol·licitud p. 23

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03404/10
Sol·licitud p. 24

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Pa-
drosa, director del Servei Català de la Salut, davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de 
garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 356-01222/10
Sol·licitud p. 24

Sol·licitud de compareixença de Rafael Gomáriz, 
cap de la Divisió d’Assessoria Jurídica del Servei Català de 
la Salut, davant la Comissió de Salut perquè exposi la seva 
experiència amb relació a l’assistència sanitària i farmacèu-
tica del sistema català de salut
Tram. 356-01223/10
Sol·licitud p. 24

Sol·licitud de compareixença de Joan Lluís Piqué i 
Sànchez, gerent d’Atenció Ciutadana del Servei Català de la 
Salut, davant la Comissió de Salut perquè exposi la seva ex-
periència amb relació a l’assistència sanitària i farmacèutica 
del sistema català de salut
Tram. 356-01224/10
Sol·licitud p. 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Assessoria Jurídica del Departament de Salut davant la 
Comissió de Salut perquè exposi la seva experiència amb 
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relació a l’assistència sanitària i farmacèutica del sistema 
català de salut
Tram. 356-01225/10
Sol·licitud p. 24

Sol·licitud de compareixença de Xavier Mundet Tu-
duri, cap de l’Àrea de Docència, Formació i Recerca de la 
Gerència de l’Àmbit de l’Atenció Primària de Barcelona Ciu-
tat de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 356-01230/10
Sol·licitud p. 24

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Lafar-
ga Traver, funcionari del Cos d’Advocats i del Cos Superior 
de l’Administració de la Generalitat, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia 
de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català 
de la salut
Tram. 356-01231/10
Sol·licitud p. 25

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora ge-
neral de Relacions Exteriors davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l’as-
sistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la 
salut
Tram. 356-01232/10
Sol·licitud p. 25

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora ge-
neral de Promoció de la Salut davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 356-01233/10
Sol·licitud p. 25

Sol·licitud de compareixença de Rafael Gomáriz, 
cap de la Divisió d’Assessoria Jurídica del Servei Català de 
la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i far-
macèutica pel sistema català de la salut
Tram. 356-01238/10
Sol·licitud p. 25

Sol·licitud de compareixença de Joan Lluís Piqué i 
Sànchez, gerent d’Atenció Ciutadana del Servei Català de la 
Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i far-
macèutica pel sistema català de la salut
Tram. 356-01239/10
Sol·licitud p. 25

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

Compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00500/10
Substanciació p. 25

Compareixença de Fernando Fantova, consultor 
social a Bilbao, 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. 353-00508/10
Substanciació p. 26

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedrà-
tic de dret del treball i de la seguretat social 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. 353-00509/10
Substanciació p. 26

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’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00514/10
Substanciació p. 26

Compareixença de Luis Sanzo, tècnic de la revisió 
de la normativa de garantia d’ingressos al País Basc a finals 
dels anys noranta, 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
Substanciació p. 26

Compareixença del cap de l’òrgan tècnic de la ren-
da 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. 353-00518/10
Substanciació p. 26

Compareixença de Jesús Quiroga, director de la 
Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació 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’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00519/10
Substanciació p. 26

Compareixença de Montse Campamà, coordinado-
ra dels Serveis Socials de Sant Adrià del Besòs, 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. 353-00521/10
Decaïment p. 27

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i a l’Adoles-
cència amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00523/10
Substanciació p. 27

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 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. 353-00531/10
Substanciació p. 27

Compareixença de Pau Marí-Klose, doctor en soci-
ologia i professor de la Universitat de Saragossa, 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. 353-00532/10
Substanciació p. 27

Compareixença de Joan Cortinas, en representa-
ció del Centre National de Recherche Scientifique de París, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00533/10
Decaïment p. 27

Compareixença de José Iglesias Fernández, en re-
presentació de l’Associació EcoConcern - Innovació Social, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 



25 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 578

SUMARI 6

ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00535/10
Substanciació p. 27

Compareixença de Jordi Garcia Jané o d’una re-
presentació de la Xarxa d’Economia Solidària 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’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00536/10
Substanciació p. 28

Compareixença d’Albert Sales, professor del De-
partament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, 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. 353-00537/10
Substanciació p. 28

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’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00543/10
Decaïment p. 28

Compareixença dels representants del Col·legi Ofi-
cial de Treball Social de Catalunya en el Comitè de Segui-
ment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Propo-
sició 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
Decaïment p. 28

Compareixença dels representants del Col·le gi 
d’Educadores i Educadors Socials 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 esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00547/10
Decaïment p. 28

Compareixença dels representants de la Federació 
d’Associacions 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 garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00549/10
Substanciació p. 28

Compareixença de David Casado, representant de 
l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre 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. 357-00711/10
Substanciació p. 29

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels dipu- 
 tats

Renúncia a la condició de diputat
Presentació p. 29

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i co-
municacions del Govern i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al conseller d’In-
terior
Tram. 330-00102/10
Presentació p. 29

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern i consellera de Governació i Relaci-
ons Institucionals pel conseller d’Interior
Tram. 330-00103/10
Presentació p. 30

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al març del 2015
Tram. 337-00052/10
Presentació p. 30

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 7067/2014 interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats arti-
cles de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i 
de mesures per a determinades activitats de promoció
Tram. 381-00007/10
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió p. 30
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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 del sòl d’ús agrari
Tram. 200-00041/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 116048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.05.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116048)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esme-
na al Projecte de llei del sòl d’ús agrari (tram. 200-
00041/10).

1 Esmena
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 200-00045/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU (reg. 117006).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.05.2015; 09:30 h.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

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

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 
116317; 116330; 116383; 116468).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2015 al 28.05.2015).
Finiment del termini: 29.05.2015; 09:30 h.

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 113632; 116494; 116742; 116856 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113632)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista (tram. 202-00082/10).

1 Esmena
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116494)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esme-
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na a la totalitat a la 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).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116742)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la 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).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116856)

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

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 114510; 116886 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 19.05.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 114510)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de de-
sembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs 
al servei de la Generalitat (tram. 202-00083/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116886)

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 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).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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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

Esmenes a la totalitat
Reg. 114511; 116887 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 19.05.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 114511)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei per la qual es regula el règim retributiu del perso-
nal directiu del sector públic de la Generalitat de Cata-
lunya (tram. 202-00084/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116887)

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 Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei per la qual es regula el règim retributiu 
del personal directiu del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya (tram. 202-00084/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 114512; 116516; 116780; 116888 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 114512)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de balances fiscals territorialitzades (tram. 202-
00085/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116516)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de ba-
lances fiscals territorialitzades (tram. 202-00085/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116780)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena 
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a la totalitat a la Proposició de llei de balances fiscals 
territorialitzades (tram. 202-00085/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt GP ERC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116888)

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 balances fiscals territorialitzades 
(tram. 202-00085/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Proposició de llei de millora del règim pres-
supostari de les institucions estatutàries
Tram. 202-00086/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 116517; 116889 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 19.05.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116517)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de 
millora del règim pressupostari de les institucions es-
tatutàries (tram. 202-00086/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116889)

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 millora del règim pressupostari 
de les institucions estatutàries (tram. 202-00086/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 113633; 116324; 116495; 116883 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113633)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat 
a la Proposició de llei de protecció de la maternitat 
(tram. 202-00087/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116324)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Propo-
sició de llei de protecció de la maternitat (tram. 202-
00087/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC 

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116495)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esme-
na a la totalitat a la Proposició de llei de protecció de 
la maternitat (tram. 202-00087/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
 

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116883)

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 protecció de la maternitat (tram. 
202-00087/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 113645; 116518; 116781; 116890 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113645)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de rebaixa de l’impost sobre successions i donacions 
(tram. 202-00088/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116518)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
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glament del Parlament, presenten la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de rebaixa de l’impost so-
bre successions i donacions (tram. 202-00088/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116781)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de re-
baixa de l’impost sobre successions i donacions (tram. 
202-00088/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt GP ERC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116890)

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 Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de rebaixa de l’impost sobre successions 
i donacions (tram. 202-00088/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 116884 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.05.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116884)

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 Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 90 de la Llei 
12/2009, d’educació (tram. 202-00089/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

3.01.05. PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DEL PARLAMENT

Proposta de reforma del Reglament del Par-
lament
Tram. 211-00001/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC, GP ICV-EUiA, GP C’s (reg. 117408).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.05.2015 al 26.05.2015); 
última.
Finiment del termini: 27.05.2015; 09:30 h.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 116930; 116956).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 117263).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.05.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 116931; 
116957; 116965).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 117264; 117293).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.05.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 116932; 
116958; 116966).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 117265; 117294).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.05.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 116933; 116959).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 117266).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.05.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 116934; 116967).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 117267; 117295).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.05.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 116935).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.05.2015; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 117268).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.05.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 116936; 
116960; 116968).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 117269; 117296).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.05.2015; 09:30 h.

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Memòria i Compte de la Sindicatura de Comp-
tes corresponent al 2014
Tram. 256-00051/10

Presentació
Síndic Major, del Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 116322 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 19.05.2015

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Per donar compliment a allò que preveu l’article 57 
de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes, em complau trametre-us, adjunt, en suport 
informàtic, la Memòria d’activitats de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, exercici 2014, i el seu an-
nex, el Compte de la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya, referit al mateix exercici, aprovats pel Ple de la 
Sindicatura.

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

Barcelona, 11 de maig 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 la Me-
mòria

Termini per a sol·licitar la compareixença del síndic 
major i els altres membres de la Sindicatura perquè 
presentin la Memòria i el Compte davant la Comissió, 
d’acord amb l’article 167 del Reglament del Parlament: 
15 dies hàbils (del 26.05.2015 al 16.06.2015).
Finiment del termini: 17.06.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.05.2015.



25 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 578

4.45.02. INFORMACIó 15

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

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

Renúncia a la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de 
maig de 2015, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, ha pres nota de la renúncia a la seva condició de 
diputat al Parlament de Catalunya de Xavier Crespo i 
Llobet, del GP de Convergència i Unió, amb efectes 
des del 19 de maig de 2015.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2015

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

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
882/X, sobre el manteniment dels serveis de 
suport vital bàsic i de suport vital avançat al 
Vallès Occidental
Tram. 290-00795/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 116794 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 19.05.2015

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 882/X, sobre el 
manteniment dels serveis de suport vital bàsic i de 
suport vital avançat al Vallès Occidental (tram. 290-
00795/10), us informo del següent:

A l’espera del desplegament de la nova contractació 
de serveis de transport sanitari i del treball de coor-
dinació del Servei d’Emergències Mèdiques i el Ser-
vei Català de la Salut amb els adjudicataris, en aquests 
moments, es manté la dotació existent en tots els ter-
ritoris.

Barcelona, 4 de maig de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
884/X, de rebuig a la cancel·lació de la pre-
sentació de «Victus», d’Albert Sánchez Piñol, 
a l’Institut Cervantes d’Utrecht per part de 
l’ambaixador d’Espanya a Holanda
Tram. 290-00796/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 116891 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 19.05.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 884/X, de rebuig a la cancel·lació de la 
presentació de «Victus», d’Albert Sánchez Piñol, a 
l’Institut Cervantes d’Utrecht per part de l’ambaixador 
d’Espanya a Holanda (tram. 290-00796/10), us infor-
mo que el director general de Relacions Exteriors va 
trametre un escrit a la directora general de Relacions 
Bilaterals amb Països de la Unió Europea, Països can-
didats i Països de l’Espai Econòmic Europeu el passat 
mes de febrer, on li donava trasllat del contingut de 
l’esmentada Resolució.

Així mateix, us faig avinent que el secretari d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea va demanar pública-
ment el cessament de l’ambaixador d’Espanya a Ho-
landa el passat 8 de setembre.

Barcelona, 15 de maig de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

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

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Francesc de 
Carreras i Serra, catedràtic de dret constitu-
cional de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de 
garantia de l’assistència sanitària i farma-
cèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03329/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 116381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Ricardo de 
Lorenzo y Montero, president de l’Associa-
ció Espanyola de Dret Sanitari, amb relació 
a la Proposició de llei de garantia de l’assis-
tència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03330/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 116381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per a una Atenció Sa-
nitària Universal a Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de garantia de l’assis-
tència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03331/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 116425).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Comitè Primer de Desembre amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03332/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 116425).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Creu Roja amb relació a la Propo-
sició de llei de garantia de l’assistència sa-
nitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03333/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 116425).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Medi-
cina Familiar i Comunitària amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03334/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 116425).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Farmacèutics de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
garantia de l’assistència sanitària i farma-
cèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03335/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 116425).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.
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Proposta de compareixença de Vicente Or-
tún Rubio, degà de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei de garantia de l’assistència sa-
nitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03340/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Guillem 
López-Casasnovas, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de garantia de l’assis-
tència sanitària i farmacèutica pel sistema 
català de la salut
Tram. 352-03341/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Marisol Ro-
dríguez Martínez, catedràtica d’economia 
aplicada del Departament de Política Eco-
nòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03342/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’Andreu Segu-
ra Benedicto, especialista en medicina pre-
ventiva i salut pública, amb relació a la Pro-
posició de llei de garantia de l’assistència 
sanitària i farmacèutica pel sistema català 
de la salut
Tram. 352-03343/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’Amando Mar-
tín Zurro, expert en medicina familiar i co-
munitària, amb relació a la Proposició de llei 
de garantia de l’assistència sanitària i farma-
cèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03344/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Teixidor Freixa, degana del Consell de Col-
legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de garan-
tia de l’assistència sanitària i farmacèutica 
pel sistema català de la salut
Tram. 352-03346/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.
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Proposta de compareixença d’Assumpció 
González Mestre, responsable del programa 
«Pacient expert Catalunya», amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03347/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Josep Ta-
bernero Caturla, cap del Servei d’Oncologia 
Mèdica de l’Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron, amb relació a la Proposició de llei 
de garantia de l’assistència sanitària i farma-
cèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03348/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Jordi Ara del 
Rey, gerent territorial de l’Institut Català de 
la Salut a l’Àrea Metropolitana Nord, amb re-
lació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03349/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’Antoni Aguile-
ra i Rodríguez, president de la Creu Roja a 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de garantia de l’assistència sanitària i farma-
cèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03351/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Rosa Mas-
riera i Raventós, directora executiva de la 
Fundació Esclerosi Múltiple, amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03352/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Jaume Pa-
drós i Selma, president del Col·legi de Met-
ges de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de garantia de l’assistència 
sanitària i farmacèutica pel sistema català 
de la salut
Tram. 352-03353/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.
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Proposta de compareixença de Josep Maria 
Fornós Llobera, president de FeSalut, amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03354/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Xavier Tra-
bado i Farré, president de la Federació Cata-
lana d’Associacions de Familiars i Persones 
amb Problemes de Salut Mental, amb rela-
ció a la Proposició de llei de garantia de l’as-
sistència sanitària i farmacèutica pel siste-
ma català de la salut
Tram. 352-03355/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Núria Ter-
ribas i Sala, directora de l’Institut Borja de 
Bioètica, de la Universitat Ramon Llull, amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03356/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Manel Peiró 
i Posadas, metge i doctor en administració i 
direcció d’empreses per ESADE - Universi-
tat Ramon Llull, amb relació a la Proposició 
de llei de garantia de l’assistència sanitària i 
farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03357/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Joan Subi-
rats Humet, doctor en ciències econòmi-
ques per la Universitat de Barcelona i ca-
tedràtic de ciència política de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03358/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’Òscar Miró 
Andreu, president de la Societat Catalana de 
Medicina d’Urgències i Emergències, amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03359/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.
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Proposta de compareixença de Josep M. So-
to Ejarque, cap territorial de Sistema d’Emer-
gències Mèdiques al Barcelonès sud, amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03360/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’Antoni Vallès 
i Segalès, professor emèrit de l’Àrea de Me-
dicina Preventiva i Salut Pública de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de garantia de l’assistència 
sanitària i farmacèutica pel sistema català 
de la salut
Tram. 352-03363/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Juan Anto-
nio del Moral Vizcaíno, cònsol honorari de la 
República de Gàmbia a Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03364/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 116530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per una Atenció Sani-
tària Universal a Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03365/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 116740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Creu Roja amb relació a la Propo-
sició de llei de garantia de l’assistència sa-
nitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03366/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 116740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de garantia de l’assistència sa-
nitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03367/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 116740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Medicus Mundi amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03368/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 116740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Amnistia Internacional Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de garan-
tia de l’assistència sanitària i farmacèutica 
pel sistema català de la salut
Tram. 352-03369/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 116740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Salut i Família amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03370/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 116740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de SOS Racisme amb relació a la Pro-
posició de llei de garantia de l’assistència 
sanitària i farmacèutica pel sistema català 
de la salut
Tram. 352-03371/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 116740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè 1r de Desembre amb re-
lació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03372/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 116740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Medi-
cina Familiar i Comunitària amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03373/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 116740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Farmacèutics amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03374/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 116740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.
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Proposta de compareixença de Lluís Tole-
dano, responsable de l’Àrea d’Acció Social 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Soci-
al de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de garantia de l’assistència sanitària i 
farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03390/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’Alícia Sán-
chez Masip, en representació de l’Associa-
ció Catalana de Professionals d’Estrangeria, 
amb relació a la Proposició de llei de garan-
tia de l’assistència sanitària i farmacèutica 
pel sistema català de la salut
Tram. 352-03391/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’Estefanía Qu-
ílez, en representació de l’Espai de l’Immi-
grant del Raval, amb relació a la Proposició 
de llei de garantia de l’assistència sanitària i 
farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03392/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Rafael Ribó, 
síndic de greuges, amb relació a la Propo-
sició de llei de garantia de l’assistència sa-
nitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 352-03393/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per una Atenció Sani-
tària Universal a Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03395/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Amnistia Internacional Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de garan-
tia de l’assistència sanitària i farmacèutica 
pel sistema català de la salut
Tram. 352-03396/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè 1r de Desembre amb re-
lació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03397/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Medicus Mundi amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03398/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Fòrum Català d’Atenció Primària 
amb relació a la Proposició de llei de garan-
tia de l’assistència sanitària i farmacèutica 
pel sistema català de la salut
Tram. 352-03399/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Centre d’Anàlisi i Programes Sani-
taris amb relació a la Proposició de llei de 
garantia de l’assistència sanitària i farma-
cèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03400/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Miquel Vilar-
dell i Tarrés, expresident del Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona i president del Con-
sell Assessor per a la Sostenibilitat i el Pro-
grés del Sistema Sanitari, amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03401/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 116785).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença de Jordi de Dal-
mases Balañá, president del Col·legi de Far-
macèutics de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 352-03402/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 116785).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Metges Sense Fronteres amb 
relació a la Proposició de llei de garantia de 
l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis-
tema català de la salut
Tram. 352-03403/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 116785).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei de garantia de l’assistència sanitària i 
farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 352-03404/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 116785).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Padrosa, director del Servei Català de la Sa-
lut, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la Proposició de llei de garantia 
de l’assistència sanitària i farmacèutica pel 
sistema català de la salut
Tram. 356-01222/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 116973).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Sol·licitud de compareixença de Rafael 
Gomáriz, cap de la Divisió d’Assessoria Ju-
rídica del Servei Català de la Salut, davant la 
Comissió de Salut perquè exposi la seva ex-
periència amb relació a l’assistència sanità-
ria i farmacèutica del sistema català de salut
Tram. 356-01223/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 117000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Sol·licitud de compareixença de Joan Lluís 
Piqué i Sànchez, gerent d’Atenció Ciutadana 
del Servei Català de la Salut, davant la Co-
missió de Salut perquè exposi la seva expe-
riència amb relació a l’assistència sanitària i 
farmacèutica del sistema català de salut
Tram. 356-01224/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 117000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de Salut davant la Comissió de Salut 
perquè exposi la seva experiència amb re-
lació a l’assistència sanitària i farmacèutica 
del sistema català de salut
Tram. 356-01225/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 117000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Mun-
det Tuduri, cap de l’Àrea de Docència, For-
mació i Recerca de la Gerència de l’Àmbit 
de l’Atenció Primària de Barcelona Ciutat de 
l’Institut Català de la Salut, davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la Propo-
sició de llei de garantia de l’assistència sa-
nitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 356-01230/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU 
(reg. 117243).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Llu-
ís Lafarga Traver, funcionari del Cos d’Advo-
cats i del Cos Superior de l’Administració de 
la Generalitat, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la Proposició de llei de 
garantia de l’assistència sanitària i farma-
cèutica pel sistema català de la salut
Tram. 356-01231/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU 
(reg. 117243).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Sol·licitud de compareixença de la subdirec-
tora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 356-01232/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU 
(reg. 117243).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Sol·licitud de compareixença de la subdirec-
tora general de Promoció de la Salut davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 356-01233/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU 
(reg. 117243).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Sol·licitud de compareixença de Rafael 
Gomáriz, cap de la Divisió d’Assessoria Ju-
rídica del Servei Català de la Salut, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 356-01238/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 117255).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

Sol·licitud de compareixença de Joan Lluís 
Piqué i Sànchez, gerent d’Atenció Ciutadana 
del Servei Català de la Salut, davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre la Pro-
posició de llei de garantia de l’assistència 
sanitària i farmacèutica pel sistema català 
de la salut
Tram. 356-01239/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 117255).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.05.2015.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Sebastià Sarasa i Urdio-
la, professor 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’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00500/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.
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Compareixença de Fernando Fantova, con-
sultor social a Bilbao, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00508/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecilla, 
catedràtic de dret del treball i de la segure-
tat social de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, 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. 353-00509/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

Compareixença de Rafael Pinilla Pallejà, 
membre fundador i vicepresident de l’Asso-
ciació Xarxa Renda Bàsica de València, 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. 353-00514/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

Compareixença de Luis Sanzo, tècnic de 
la revisió de la normativa de garantia d’in-
gressos al País Basc a finals dels anys no-
ranta, 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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

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’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00518/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

Compareixença de Jesús Quiroga, director 
de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, 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. 353-00519/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.
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Compareixença de Montse Campamà, coor-
dinadora dels Serveis Socials de Sant Adrià 
del Besòs, 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. 353-00521/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 41 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, DSPC-
C 682.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a 
la Infància i a l’Adolescència 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. 353-00523/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Pú-
bliques 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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

Compareixença de Pau Marí-Klose, doctor 
en sociologia i professor de la Universitat de 
Saragossa, 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. 353-00532/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

Compareixença de Joan Cortinas, en repre-
sentació del Centre National de Recherche 
Scientifique de París, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00533/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 41 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, DSPC-
C 682.

Compareixença de José Iglesias Fernán-
dez, en representació de l’Associació Eco-
Concern - Innovació 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. 353-00535/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.
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Compareixença de Jordi Garcia Jané o 
d’una representació de la Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00536/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

Compareixença d’Albert Sales, professor del 
Departament de Ciències Polítiques i Soci-
als de la Universitat Pompeu Fabra, 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. 353-00537/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

Compareixença dels representants dels sin-
dicats més representatius 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 Ca-
talunya
Tram. 353-00543/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 41 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, DSPC-
C 682.

Compareixença dels representants del Col-
legi Oficial de Treball Social de Catalunya en 
el Comitè de Seguiment de la Renda Míni-
ma 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’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00546/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 41 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, DSPC-
C 682.

Compareixença dels representants del Col·le-
gi d’Educadores i Educadors Socials de Cata-
lunya en el Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00547/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 41 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, DSPC-
C 682.

Compareixença dels representants de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns d’Habitatge 
Social de Catalunya 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. 353-00549/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.
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Compareixença de David Casado, represen-
tant de l’Institut Català d’Avaluació de Políti-
ques Públiques, davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració per a informar 
sobre 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. 357-00711/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 682.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia a la condició de diputat

Presentació
Reg. 116962 / Presentació

A la Mesa del Parlament

Xavier Crespo i Llobet, diputat al Parlament de Cata-
lunya en la X legislatura, d’acord amb el que estableix 
l’article 17.a del Reglament del Parlament, presenta la 
renúncia a la condició de diputat.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els 
efectes jurídics que corresponguin, signa aquest docu-
ment.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2015

Xavier Crespo i Llobet
Diputat GP CiU

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural al conseller d’Interior
Tram. 330-00102/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 117235 / Coneixement: 20.05.2015

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la  
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca Alimentació i Medi Natural, els dies 17 
i 18 de maig de 2015, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 15 de maig de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: Decret 75/2015, de 15 de maig, d’encàr-
rec de despatx del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural al conseller d’In-
terior els dies 17 i 18 de maig de 2015, és publicat al 
DOGC 6874, del 19 de maig de 2015.
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Suplència en l’exercici de les funcions de la 
vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals pel 
conseller d’Interior

Tram. 330-00103/10

Presentació

President de la Generalitat

Reg. 117406 / Coneixement: 21.05.2015

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals el 
dia 20 de maig, exercirà la seva suplència el conseller 
del Departament d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 14 de maig 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 76/2015, de 14 de maig, pel qual 
s’estableix la suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern i consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals el 20 de maig de 2015, és 
publicat al DOGC 6875, del 20 de maig de 2015.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
març del 2015

Tram. 337-00052/10

Presentació

President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 116377 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 19.05.2015

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, març de

2015 perquè en tingueu coneixement i als efectes opor-
tuns.

Cordialment,

Barcelona, 7 de maig de 2015

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 7067/2014 inter-
posat pel president del Govern de l’Estat con-
tra determinats articles de la Llei 3/2014, del 
19 de febrer, d’horaris comercials i de mesu-
res per a determinades activitats de promoció
Tram. 381-00007/10

Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre 
la suspensió
Reg. 114257 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

Tribunal Constitucional

Pleno

Excms. Srs.:

D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel
Dª. Adela Asua Batarrita
D. Luis Ignacio Ortega Álvarez
Dª. 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 José González-Trevijano Sánchez
D. Ricardo Enríquez Sancho
D. Antonio Narváez Rodríguez

Núm. registro: 7067-2014

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad promovido 
por el Presidente del Gobierno

Sobre: Arts. 1.2 b), 2 i), 2 j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley 
de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios co-
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merciales y de medidas para determinades actividades 
de promoción.

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal el día 24 de noviembre de 2014, el 
Abogado del Estado, en representación del Presidente 
del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionali-
dad contra los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 
16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 
19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas 
para determinadas actividades de promoción.

El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE a fin de 
que se acordase la suspensión de la norma impugnada 
en el presente recurso de inconstitucionalidad.

2. Por providencia de 2 de diciembre de 2014, el Ple-
no acordó admitir a trámite el recurso y, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de 
la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, 
a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cata-
luña, al objeto de personarse en el proceso y formular 
alegaciones en el plazo de quince días. Asimismo, se 
tuvo por invocado por el Presidente del Gobierno el 
art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produjo la suspensión 
de la vigencia y aplicación de los preceptos impugna-
dos. Finalmente, se acordó publicar la incoación del 
recurso de inconstitucionalidad en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

3. El día 10 de diciembre de 2014, el Presidente del Se-
nado comunicó que la Cámara se personaba en el pro-
ceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 
88.1 LOTC. Por su parte, el Presidente del Congreso 
de los Diputados comunicó el día 11 de diciembre de 
2014 el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el mismo 
sentido.

4. La Abogada de la Generalitat de Cataluña presen-
tó su escrito de alegaciones el día 30 de diciembre de 
2014. En primer otrosí, solicita el levantamiento inme-
diato de la suspensión de los preceptos impugnados, 
alegando al respecto lo que se sintetiza seguidamente.

a) Resulta necesario preservar los intereses públicos 
cuya tutela está encomendada a la Generalitat, rela-
tivos a la defensa de consumidores y usuarios y a la 
preservación de un modelo comercial que cohoneste 
los intereses de consumidores y comerciantes con las 
exigencias de una ordenación territorial y urbanística 
sostenible, que postula una ciudad compacta, que fa-
vorece el comercio de proximidad y que contribuye a 
la sostenibilidad ambiental al evitar la contaminación 
derivada de los desplazamientos, garantizando ade-

más la accesibilidad, especialmente en supuestos de 
movilidad reducida.

El mantenimiento de la suspensión comportaría una 
desregulación, generando el desplazamiento de la de-
manda a distintas franjas horarias y formatos comer-
ciales y favoreciendo la expansión de grandes centros 
comerciales periurbanos en detrimento del comercio 
inserto en los centros urbanos. Esta inercia podría pro-
vocar una destrucción prácticamente irreversible del 
modelo comercial en Cataluña, dado que la destruc-
ción del tejido comercial urbano es de muy difícil re-
generación.

Esta consideración no es una mera apreciación gu-
bernamental, sino un temor que comparte gran parte 
del sector comercial catalán, como demuestra la «De-
claración del comercio catalán en defensa del modelo 
propio del país» que se acompaña como documento 
núm. 4.

b) Como se desprende del ATC 153/2014, de 27 de ma-
yo, FJ 1, no existe un pronunciamiento del Tribunal 
que resulte concluyente sobre los límites inequívocos 
de la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE en mate-
ria de horarios comerciales y venta en rebajas.

Aun siendo una cuestión de fondo en la que no proce-
de entrar en fase cautelar, aboga, junto al principio de 
presunción de constitucionalidad de las leyes, en pro 
del levantamiento de la suspensión.

c) Frente a los perjuicios de imposible reparación a los 
que se ha aludido, el levantamiento de la suspensión 
no puede causar perjuicio a los intereses del Estado o a 
los de terceros, dado que los preceptos impugnados no 
afectan a la demanda comercial, que es la variable que 
tiene una incidencia efectiva en el volumen de ventas, 
y con ello en la marcha general de la economía o en el 
sector comercial en particular.

5. Con fecha 17 de diciembre de 2014, se registró en 
este Tribunal el escrito de la Letrada del Parlamento 
de Cataluña, personándose en el proceso y solicitando 
prórroga del plazo para formular alegaciones, prórro-
ga que le fue concedida por ocho días a contar desde 
la expiración del plazo ordinario, mediante providen-
cia del Pleno de 18 de diciembre de 2014. En el escri-
to de alegaciones, registrado con fecha 14 de enero de 
2015, solicita mediante primer otrosí el levantamiento 
inmediato de la suspensión de los preceptos impug-
nados, en atención a las alegaciones que se resumen a 
continuación.

a) El mantenimiento de la suspensión comporta perjui-
cios inmediatos e irreparables en la estructura comer-
cial catalana y en la conciliación de la vida laboral y 
familiar de las cerca de 300.000 personas que trabajan 
en el comercio al detalle, al suponer una desregulación 
casi completa de los días y horarios de apertura co-
mercial, produciendo el desplazamiento de la deman-
da a distintas franjas horarias y formatos comerciales 
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y propiciando la expansión de grandes centros comer-
ciales periurbanos en detrimento del comercio inserto 
en los centros urbanos. Esta inercia podría provocar 
una destrucción prácticamente irreversible del modelo 
comercial en Cataluña, dado que la destrucción del te-
jido comercial urbano es de muy difícil regeneración. 
Causaría un efecto indeseado, como es el predominio 
de la posición dominante de los grandes centros co-
merciales hacia el pequeño comercio.

b) Por el contrario, el levantamiento de la suspensión 
no produce tales perjuicios de imposible o difícil repa-
ración, una vez valorados los intereses confluyentes, 
porque su efecto sería el mantenimiento de un régi-
men regulador de los horarios comerciales cuya vigen-
cia, en su mayor parte, se remonta a la Ley catalana 
8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, 
que los preceptos ahora impugnados reproducen en 
buena parte. Del mismo modo, los períodos de reba-
jas fueron establecidos por el Decreto 150/1996, de 30 
de abril, en virtud de lo establecido por la Ley estatal 
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio 
minorista.

En tanto se resuelve la controversia de fondo, no se 
ve afectado ningún derecho público o general, ni inte-
rés particular o privado, toda vez que los comerciantes 
podrán establecer el horario de apertura de sus esta-
blecimientos de conformidad con los medios materia-
les y personales disponibles, respetando las condicio-
nes del personal laboral que tengan contratado, y sin 
que el régimen jurídico en vigor hasta la fecha les haya 
generado perjuicio económico. A lo sumo, la eventual 
declaración de inconstitucionalidad producirá un efec-
to pro futuro (favorable o desfavorable) en sus expec-
tativas de negocio.

El levantamiento de la suspensión de los preceptos im-
pugnados no produce perjuicios de imposible o difícil 
reparación porque no afecta a la demanda comercial, 
que es la variable que tiene una incidencia efectiva en 
el volumen de ventas, y con ello en la marcha general 
de la economía o en el sector comercial en particular.

6. Mediante escrito registrado el 28 de enero de 2015, 
el Abogado del Estado presentó sus alegaciones sobre 
la suspensión de la Ley recurrida, interesando la dene-
gación de la solicitud de levantamiento de la suspen-
sión, y su mantenimiento durante toda la pendencia 
del recurso, en atención a las razones que se resumen 
a continuación.

a) La norma recurrida deroga el Decreto-ley 4/2012, 
de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios 
comerciales, objeto del recurso de inconstitucionali-
dad núm. 630-2013, cuya suspensión fue mantenida 
mediante ATC 146/2013, de 5 de junio, por conside-
rar que la capacidad de bloqueo de una ley autonómi-
ca respecto del ejercicio de competencias atribuidas al 
Estado excede de las situaciones normales de contro-
versia competencial. A diferencia del derogado Decre-

to-ley 4/2012, la casi idéntica Ley catalana 3/2014 aho-
ra recurrida, con la finalidad de eludir esta doctrina 
del bloqueo competencial, no declara terminantemen-
te la intención de bloquear el ejercicio de competen-
cias estatales, sino que apela a los efectos irreparables 
que comportaría la falta de una regulación adecuada 
en las materias afectadas.

El claro paralelismo entre los preceptos derogados y 
los ahora recurridos produce un doble efecto: median-
te la simple sustitución de los preceptos suspendidos 
por el ATC 146/2013, se perpetúa el efecto de bloqueo 
sobre la competencia estatal y se incumple dicho Au-
to, consiguiendo así la vigencia, aunque temporal, de 
preceptos que el Tribunal había ordenado suspender 
hasta la resolución de la controversia competencial 
subyacente.

b) No se produce la desregulación y el vacío normativo 
invocados por la Generalitat y el Parlamento de Ca-
taluña, puesto que la normativa estatal (Ley 1/2004, 
de 21 de diciembre, de horarios comerciales, la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio 
minorista, ambas modificadas por el Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la com-
petitividad), regula tanto los horarios como las ventas 
promocionales (AATC 392/1992, de 29 de octubre, FJ 
3; 248/1995, de 19 de diciembre, FJ 2, y 225/2009, de 
27 de julio, FJ 8).

Lo que en realidad produciría el alzamiento de la sus-
pensión de la norma autonómica sería un supuesto de 
superposición normativa sobre un mismo supuesto de 
hecho. Incluso admitiendo a los solos efectos dialécti-
cos que la materia quedara temporalmente sin regula-
ción, la Generalitat y el Parlamento de Cataluña no ex-
plicitan los daños que ello produciría sobre el interés 
general o los intereses privados, ni el principio o pre-
cepto constitucional que resultaría afectado.

La restricción horaria es una medida que afecta a la li-
bertad de empresa (art. 38 CE). El legislador la puede 
limitar, pero es perfectamente ejercitable en caso con-
trario, generando una recuperación de la plena liber-
tad horaria que habilitaría al comerciante a sujetarse 
al horario que tuviera por conveniente.

c) Las alegaciones de la Generalitat y el Parlamento de 
Cataluña no indican o razonan en qué consiste el mo-
delo comercial de Cataluña, en qué se diferencia del 
existente en el resto de España, qué razones de interés 
público justifican su conservación y en qué medida la 
aplicación de la norma estatal puede afectar a su per-
vivencia.

La conciliación de la vida familiar y profesional de los 
comerciantes, a la que se alude en dichas alegaciones, 
no puede resultar ni remotamente afectada por la sus-
pensión de la norma autonómica, puesto que la nor-
ma estatal establece unos umbrales de límites horarios 
dentro de los cuales los comerciantes son enteramen-
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te libres para establecer sus horarios, organizar su ne-
gocio como lo consideren oportuno y, por tanto, pa-
ra conciliar su vida personal y familiar como estimen 
más adecuado.

d) El interés público que subyace al mantenimiento 
de la suspensión se concreta en el fomento, promo-
ción, apoyo y atención al sector comercial, aliviando 
la regulación horaria para crear un espacio de liber-
tad y autonomía empresarial que permita al comercio 
adaptarse flexiblemente a las circunstancias, compe-
tir con más eficacia, potenciar actividades económi-
cas esenciales como el turismo y equipararse con otras 
actividades empresariales concurrentes que no sufren 
restricción horaria (bares, restaurantes, cines…). En 
definitiva, se trata de facilitar el consumo para poten-
ciar la recuperación económica y el empleo.

En 2014, el PIB ha crecido en España un 0,5 por 100 
trimestral, habiendo predicho el FMI un crecimiento 
del 1,7 para 2015, y el Banco de España un avance del 
1,3 por 100 en este año y del 2 por 100 el próximo. El 
consumo de las familias supone el 55 por 100 del PIB, 
y el turismo el 11 por 100. Es evidente por tanto que 
el crecimiento del PIB y la recuperación económica 
dependen en gran medida del consumo, por lo que es 
ineludible apuntalar su crecimiento.

De acuerdo con los datos incluidos en el informe de la 
Dirección General de Comercio Interior del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo, que se adjunta 
como documento núm. 1, la ampliación de la libertad 
horaria repercute sobre: el incremento (o menor reduc-
ción) de locales destinados al comercio minorista en 
relación con otras Comunidades Autónomas que apli-
can regímenes de mayor libertad horaria; el núme-
ro de empleos en el comercio minorista; la variación 
del índice de precios al consumo; el incremento del 
turismo, atraído en gran medida por el comercio (se 
aporta como documento núm. 2 el Plan de turismo de 
compras 2015 elaborado por la Secretaría de Estado 
de Comercio); la necesidad de competir con otras for-
mas de comercio, como el electrónico; y la oportuni-
dad de interaccionar con otras actividades económicas 
en particular las relativas al ocio y al turismo.

La libertad horaria es así un instrumento esencial para 
estimular y fortalecer el comercio, el consumo, el tu-
rismo y, con ello, el crecimiento económico. La pervi-
vencia de limitaciones horarias constituye una rémora 
al libre ejercicio de la actividad comercial, con las re-
percusiones antedichas, que puede obstaculizar decisi-
vamente la recuperación económica, produciendo un 
trascendente daño, si no irreparable, de dificilísima y 
costosa reparación.

Frente a ello, ha de valorarse la reparabilidad de los 
perjuicios invocados por la Generalitat. La regulación 
estatal en la materia no limita la facultad del comer-
ciante para organizar su actividad a su criterio en ejer-
cicio de su libertad de empresa, y al no verse afectado 

este interés particular no puede afirmarse que tal afec-
tación pudiera ser de imposible o difícil reparación. 
Según relata el aludido informe de la Dirección Gene-
ral de Comercio Interior, en las Comunidades Autóno-
mas que han aplicado mayor libertad horaria la reduc-
ción de locales comerciales ha sido menor y el número 
de empleos en el sector ha crecido más.

Fundamentos jurídicos

1. El objeto de la presente resolución consiste en de-
terminar si procede levantar o mantener la suspensión 
de la vigencia y aplicación que afecta a los arts. 1.2 b), 
2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de hora-
rios comerciales y de medidas para determinadas acti-
vidades de promoción.

La doctrina reiterada de este Tribunal señala que la 
decisión en estos incidentes cautelares requiere pon-
derar los intereses públicos y privados concernidos, 
y los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento 
de la suspensión. Esta valoración debe efectuarse me-
diante el estricto examen de las situaciones de hecho 
creadas, dejando al margen la viabilidad de las pre-
tensiones que se formulan en la demanda. El mante-
nimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, 
a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la exis-
tencia de aquellos perjuicios, sino que es igualmente 
necesario demostrar o, al menos, razonar consistente-
mente su procedencia y la imposible o difícil repara-
ción de los mismos, ya que debe partirse en principio 
de la existencia de una presunción de constitucionali-
dad a favor de las normas o actos objeto de con flicto.

Así lo hemos recordado, entre tantos otros, en los re-
cientes AATC 205/2014, de 22 de julio, y 265/2014, de 
4 de noviembre, añadiendo que se trata de dilucidar si 
los perjuicios que han sido alegados por el Abogado 
del Estado, tienen la gravedad y consistencia necesa-
rias como para prevalecer sobre la presunción de le-
gitimidad de la Ley autonómica y los intereses que se 
vinculan a su aplicación efectiva.

2. No obstante, con carácter previo a efectuar la pon-
deración en los términos que han quedado somera-
mente descritos, debemos pronunciarnos sobre la pri-
mera alegación del Abogado del Estado. Como ha 
quedado expuesto con mayor detalle en los anteceden-
tes, invoca el ATC 146/2013, de 5 de junio, que man-
tuvo la suspensión de los preceptos del Decreto-ley de 
Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en ma-
teria de horarios comerciales y determinadas activida-
des de promoción, que fueron objeto del recurso de in-
constitucionalidad núm. 630-2013. A su juicio, el claro 
paralelismo existente entre el contenido de dichos pre-
ceptos suspendidos y los ahora recurridos de la Ley 
3/2014, que deroga el Decreto-ley 4/2012, produce un 
doble efecto: se perpetúa el efecto de bloqueo sobre la 
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competencia estatal y se incumple dicho Auto, consi-
guiendo así la vigencia, aunque temporal, de preceptos 
que el Tribunal había ordenado suspender hasta la re-
solución de la controversia competencial subyacente.

El ATC 146/2013 recuerda que «son reiterados los 
pronunciamientos de este Tribunal sobre el levanta-
miento de la suspensión de normas autonómicas en 
materia de horarios comerciales y ventas promocio-
nales (entre otros, AATC 20/2002, de 12 de febrero, 
47/2002, de 21 de marzo, 453/2006, de 12 de diciem-
bre)» (FJ 2), debiendo sumarse a los citados el más re-
ciente ATC 153/2014, de 27 de mayo. La decisión de 
mantener la suspensión adoptada en el ATC 146/2013 
se basó en una peculiaridad: «cabe constatar, a par-
tir de una mera lectura de su exposición de motivos y 
del escrito de alegaciones de la Generalitat de Catalu-
ña en el que solicita el levantamiento anticipado de la 
suspensión de la norma autonómica, que ésta ha sido 
dictada con la finalidad de suspender los efectos de la 
legislación estatal básica» (FJ 2), prosiguiendo un aná-
lisis más pormenorizado de estos extremos que, par-
tiendo de que existen supuestos en los que no cabe se-
guir la doctrina de este Tribunal sobre la necesidad de 
acreditar o demostrar los perjuicios que conllevaría el 
levantamiento de la suspensión, condujo a la siguiente 
conclusión: «la finalidad expuesta en la norma impug-
nada de ejercer una competencia propia para bloquear 
el ejercicio por el Estado de las suyas, constituye un 
supuesto de clara trascendencia constitucional que de-
be llevarnos al mantenimiento de la suspensión de la 
norma autonómica impugnada mientras se determina 
por este Tribunal la conformidad con la distribución 
competencial de las normativas, estatal y autonómica, 
impugnadas» (FJ 4).

De los preceptos impugnados en el presente proceso, 
se aprecia que los arts. 1.2 b) y 2.1, letras i) y j), de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, reproducen 
(con diferencias irrelevantes de redacción) el contenido 
de los arts. 1.2 b) y 2.1, letras i) y j), de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de 
horarios comerciales, en la redacción dada por los arts. 
1 y 2 del Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre, de me-
didas en materia de horarios comerciales y determina-
das actividades de promoción; lo mismo sucede con el 
art. 16.10 de la Ley de Cataluña 3/2014 respecto de lo 
establecido por el art. 5 del citado Decreto-ley 4/2012.

Ante la sustancial identidad objetiva entre el conte-
nido de la regulación suspendida mediante el ATC 
146/2013 y la que ahora se somete a nuestra considera-
ción, la resolución ha de ser la misma que adoptamos 
en el citado Auto. De no hacerlo así, como señala el 
Abogado del Estado, el efecto evidente de esta suce-
sión normativa sería la vigencia de una regulación cu-
ya suspensión ordenó este Tribunal hasta la resolución 
de la controversia competencial subyacente, contra-
riando lo establecido en dicha resolución y menosca-
bando su eficacia, y este resultado no sería conforme 
con el obligado cumplimiento de las resoluciones del 

Tribunal Constitucional, al que están obligados todos 
los poderes públicos (art. 87.1 LOTC).

3. Por el contrario, al no haberse regulado en el prece-
dente Decreto-ley 4/2012 la determinación de los mu-
nicipios turísticos a los efectos de la aplicación del ré-
gimen de horarios comerciales, la conclusión anterior 
no resulta de aplicación a los apartados 1 y 2 del art. 
3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014. Pa-
ra esta regulación procede en consecuencia entrar en 
la ponderación propia de este incidente cautelar, exa-
minando si los perjuicios que han sido alegados por 
el Abogado del Estado, sobre el que pesa la carga de 
acreditar su existencia y su imposible o difícil repara-
ción, tienen la gravedad y consistencia necesarias co-
mo para justificar el mantenimiento de la suspensión.

Respecto de las alegaciones del Abogado del Estado 
que, más que cumplir con esa carga, ponen el acen-
to en rebatir los argumentos de las otras partes pro-
cesales, ya hemos señalado que no procede adentrar-
se en este planteamiento, «porque supone desplazar a 
la parte demandada la carga de acreditar la existencia 
de los perjuicios y su imposible o difícil reparación, 
y como ya hemos señalado, en este trámite procesal 
tal acreditación atañe al Abogado del Estado» [ATC 
122/2013, de 21 de mayo, FJ 3 b)].

El resto de las alegaciones contienen argumentos de 
carácter genérico sobre el conjunto de la regulación 
impugnada, sin acreditar o razonar suficientemente, a 
partir de las situaciones concretas que podrían produ-
cirse, los perjuicios consistentes en la pérdida de bene-
ficios de los comerciantes y de puestos de trabajo que 
serían el resultado de aplicar la regulación catalana so-
bre la determinación de los municipios turísticos al ré-
gimen de horarios comerciales. En todo caso, aplican-
do las mismas pautas analíticas utilizadas en el ATC 
153/2014, de 27 de mayo, FJ 2, hemos de partir del 
informe de la Dirección General de Comercio Interior 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que 
expone la evolución en Cataluña de distintas magni-
tudes en el periodo 2000-2014: reducción del número 
de establecimientos de comercio al por menor del 12,3 
por 100, frente al 5,4 por 100 del conjunto de España; 
aumento de la ocupación en el comercio minorista del 
22 por 100, frente al 23,6 por 100 del conjunto de Es-
paña; variación del índice de precios de consumo del 
49,5 por 100, frente al 44,3 por 100 del conjunto de 
España. Como puede apreciarse, son datos que abar-
can un periodo temporal muy superior al que resulta 
relevante a los efectos de esta resolución, y en el que 
se han sucedido normas tanto estatales (Real Decreto-
ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de 
intensificación de la competencia en mercados de bie-
nes y servicios; y Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 
horarios comerciales, modificada por el Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio) como autonómicas (Ley 
8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, 
modificada por el Decreto-ley 4/2012, de 30 de octu-
bre, y Ley 3/2014, de 19 de febrero), de las que resulta 
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una regulación que ha experimentado variaciones sig-
nificativas en esta materia.

A los anteriores datos, las alegaciones del Abogado del 
Estado y el informe que las acompaña añaden una se-
rie de razones que no se dirigen a acreditar o razonar 
los perjuicios que se derivarían del levantamiento de 
la suspensión, como sería de rigor, sino que abundan 
en las ventajas genéricas de la liberalización, y que 
son en buena parte coincidentes con las que ya fueron 
ponderadas en el ATC 153/2014, FJ 2: que otorgan li-
bertad a los comerciantes; que conllevan un aumento 
del consumo de los turistas principalmente en com-
pras no cotidianas; que la apertura de los comercios en 
días de ocio incrementa las posibilidades de aumentar 
las ventas; que España es uno de los países más res-
trictivos de Europa; y que no tiene sentido mantener 
una regulación restrictiva de horarios comerciales ante 
las posibilidades que ofrece el comercio electrónico.

Como ya apreciáramos en el ATC 153/2014, nada de 
lo anterior proporciona base suficiente para acreditar 
los perjuicios de imposible o difícil reparación que se 
producirían de aplicarse el régimen de determinación 
de los municipios turísticos establecido en los aparta-
dos 1 y 2 del art. 3 de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 3/2014, al no establecer conexión alguna entre las 
características del comercio en esta Comunidad Autó-
noma, los efectos de las mencionadas medidas libera-
lizadoras y, sobre todo, la importancia de las limita-
ciones introducidas por estos preceptos.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

1º Mantener la suspensión de los arts. 1.2 b), 2.1, letras 
i) y j), y 16.10 de la Ley del Parlamenato de Cataluña 
3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de 
medidas para determinadas actividades de promoción.

2º Levantar la suspensión de los arts. 3.1 y 3.2 de la 
misma Ley.

Madrid, a catorce de abril de dos mil quince.

Voto particular

Voto particular que formula el Magistrado don Fer-
nando Valdés Dal-Ré respecto del Auto dictado en el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 7067-2014, al 
que se adhieren los Magistrados don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez y don Juan Antonio Xiol Ríos

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional LOTC), 
y desde el respeto a la decisión mayoritaria, expreso 
mi discrepancia con la decisión de mantener la sus-
pensión de los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), y 16.10 de 

la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de 
febrero, de horarios comerciales y de medidas para de-
terminadas actividades de promoción, por las razones 
manifestadas durante la deliberación, que sucintamen-
te expongo a continuación.

La ratio decidendi del ATC 146/2013, de 5 de junio, 
que se invoca como precedente, se basó una circuns-
tancia singular: la finalidad, explícita en la norma allí 
concernida (Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 30 de 
octubre) de ejercer una competencia propia para blo-
quear el ejercicio por el Estado de las suyas. El Tribu-
nal apreció que tal propósito constituye un supuesto 
de clara trascendencia constitucional que por sí solo 
determina el mantenimiento de la suspensión de los 
preceptos impugnados, sin necesidad de entrar en el 
juicio de ponderación propio de estos incidentes cau-
telares.

A mi juicio esta doctrina, revestida de un carácter ri-
gurosamente excepcional, no hubiera debido extender-
se a la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, pese 
a la coincidencia, incluso la identidad, de las disposi-
ciones recurridas en el proceso que dio lugar al ATC 
146/2013 con las controvertidas en éste. Porque son de 
mayor trascendencia las significativas diferencias entre 
ambas normas, y hubieran primado de haberse otorga-
do la debida relevancia al principio de presunción de 
constitucionalidad, que llega a su grado máximo en el 
caso del legislador, al ser sus decisiones expresión de la 
voluntad popular (ATC 90/2010, de 14 de julio, FJ 2).

En efecto, estamos ante normas emanadas de órganos 
estatutarios diferentes y adoptadas en períodos legis-
lativos asimismo diferentes: si el Decreto-ley 4/2012 
es una disposición legislativa provisional aprobada por 
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña al amparo 
de lo dispuesto por el art. 64.1 del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, la norma objeto de este proceso, la 
Ley 3/2014, es fruto de la decisión legislativa del Par-
lamento de Cataluña surgido de las elecciones celebra-
das el 25 de noviembre de 2012.

A la anterior distinción formal, y aun con mayor én-
fasis, hay que añadir que la Ley 3/2014 no expresa la 
finalidad de suspender o bloquear los efectos de la le-
gislación estatal básica, que era patente en el Decre-
to-ley 4/2012. Como pone de manifiesto la lectura del 
preámbulo de la Ley 3/2014, ésta proporciona una jus-
tificación de la norma basada en la voluntad de protec-
ción del entorno urbano y de los consumidores, fina-
lidades tan legítimas como inequívocamente insertas 
en el ámbito de las competencias estatutarias de la Ge-
neralitat de Cataluña. Sin que ello suponga en modo 
alguno prejuzgar la controversia de fondo, de haber 
constreñido nuestra decisión a los elementos objetivos 
aportados por la norma, dicha justificación de los mo-
tivos del legislador catalán, coincidente a grandes ras-
gos con lo expresado por el Gobierno y el Parlamento 
de Cataluña en sus alegaciones, hubiera sido suficiente 
para descartar un propósito de bloqueo de la normati-
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va estatal. El Tribunal no puede, «sin quiebra de toda 
objetividad en el control que nos corresponde, no ya 
enjuiciar sino, tan siquiera, introducir en nuestro en-
juiciamiento, las intenciones o propósitos con los que 
se afirme se han aprobado y dictado las leyes, siendo 
la constitucionalidad o su contrario algo predicable de 
enunciados jurídico-positivos, sólo de ellos». Así lo he-
mos afirmado en la STC 197/2014, de 4 de diciembre, 
FJ 1, para delimitar los límites objetivos del control de 
constitucionalidad, y así hubiera procedido confirmar-

lo ahora para delimitar los límites, igualmente objeti-
vos, del juicio propio de este incidente cautelar.

Por los antedichos motivos, la decisión de levantar o 
mantener la suspensión de los citados preceptos debió 
basarse en lo razonado en el fundamento jurídico 3 del 
Auto, al que me remito.

Y en tal sentido, emito este Voto particular.

Madrid, a catorce de abril de dos mil quince
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	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Francesc de Carreras i Serra, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03329/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricardo de Lorenzo y Montero, president de l’Associació Espanyola de Dret Sanitari, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03330/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per a una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03331/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Comitè Primer de Desembre amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03332/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03333/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03334/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03335/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Vicente Ortún Rubio, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la
	Tram. 352-03340/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03341/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marisol Rodríguez Martínez, catedràtica d’economia aplicada del Departament de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel si
	Tram. 352-03342/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andreu Segura Benedicto, especialista en medicina preventiva i salut pública, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03343/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Amando Martín Zurro, expert en medicina familiar i comunitària, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03344/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montserrat Teixidor Freixa, degana del Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03346/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Assumpció González Mestre, responsable del programa «Pacient expert Catalunya», amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03347/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Tabernero Caturla, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salu
	Tram. 352-03348/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Ara del Rey, gerent territorial de l’Institut Català de la Salut a l’Àrea Metropolitana Nord, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03349/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Aguilera i Rodríguez, president de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03351/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rosa Masriera i Raventós, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03352/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03353/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Fornós Llobera, president de FeSalut, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03354/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Trabado i Farré, president de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sis
	Tram. 352-03355/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Terribas i Sala, directora de l’Institut Borja de Bioètica, de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03356/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manel Peiró i Posadas, metge i doctor en administració i direcció d’empreses per ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
	Tram. 352-03357/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Subirats Humet, doctor en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona i catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència san
	Tram. 352-03358/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Òscar Miró Andreu, president de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03359/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep M. Soto Ejarque, cap territorial de Sistema d’Emergències Mèdiques al Barcelonès sud, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03360/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Vallès i Segalès, professor emèrit de l’Àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema ca
	Tram. 352-03363/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Antonio del Moral Vizcaíno, cònsol honorari de la República de Gàmbia a Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03364/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03365/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03366/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03367/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Medicus Mundi amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03368/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03369/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Salut i Família amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03370/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de SOS Racisme amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03371/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03372/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03373/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Farmacèutics amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03374/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Toledano, responsable de l’Àrea d’Acció Social de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de
	Tram. 352-03390/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alícia Sánchez Masip, en representació de l’Associació Catalana de Professionals d’Estrangeria, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03391/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Estefanía Quílez, en representació de l’Espai de l’Immigrant del Raval, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03392/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03393/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03395/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03396/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03397/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Medicus Mundi amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03398/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum Català d’Atenció Primària amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03399/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03400/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Vilardell i Tarrés, expresident del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, amb relació a la Proposició de llei de garantia de 
	Tram. 352-03401/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi de Dalmases Balañá, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03402/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Metges Sense Fronteres amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03403/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 352-03404/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 356-01222/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Rafael Gomáriz, cap de la Divisió d’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè exposi la seva experiència amb relació a l’assistència sanitària i farmacèutica del sistema català de
	Tram. 356-01223/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Lluís Piqué i Sànchez, gerent d’Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè exposi la seva experiència amb relació a l’assistència sanitària i farmacèutica del sistema català de 
	Tram. 356-01224/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Assessoria Jurídica del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè exposi la seva experiència amb relació a l’assistència sanitària i farmacèutica del sistema català de salut
	Tram. 356-01225/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Mundet Tuduri, cap de l’Àrea de Docència, Formació i Recerca de la Gerència de l’Àmbit de l’Atenció Primària de Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la P
	Tram. 356-01230/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Lafarga Traver, funcionari del Cos d’Advocats i del Cos Superior de l’Administració de la Generalitat, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitàri
	Tram. 356-01231/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Relacions Exteriors davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 356-01232/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Promoció de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 356-01233/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Rafael Gomáriz, cap de la Divisió d’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema
	Tram. 356-01238/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Lluís Piqué i Sànchez, gerent d’Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema 
	Tram. 356-01239/10
	Sol·licitud


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, professor 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
	Substanciació

	Compareixença de Fernando Fantova, consultor social 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
	Substanciació

	Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social 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’
	Tram. 353-00509/10
	Substanciació

	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’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cata
	Tram. 353-00514/10
	Substanciació

	Compareixença de Luis Sanzo, tècnic de la revisió de la normativa de garantia d’ingressos al País Basc a finals dels anys noranta, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonom
	Tram. 353-00517/10
	Substanciació

	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’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00518/10
	Substanciació
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INTRODUCCIÓ 


D’acord amb els articles 54.3 d i 55 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 


Comptes de Catalunya, s’annexa a la Memòria d’activitats de la Sindicatura de Comptes de 


Catalunya, exercici 2014, el Compte de la Sindicatura, exercici 2014, elaborat per l’Inter-


ventor d’aquesta institució. 
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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: 
 
Primer, que a Barcelona, el dia 21 d’abril del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la 
Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar la Memòria 
d’activitats de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, exercici 2014, el projecte de la 
qual va ser presentat pel secretari general, elaborat d’acord amb el que disposa l’article 57 
de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
Segon, que en la mateixa reunió del Ple també s’acorda aprovar el Compte de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de l’exercici 2014 que, d’acord amb els articles 
54.3.d i 55 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, va ser elaborat per l’interventor de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, Sr. David Pol i Torrella, i que es presenta com a 
annex a la Memòria d’activitats de la Sindicatura, exercici 2014. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 5 de maig de 2015 
 
 Vist i plau 


 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 16 31 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.org – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Memòria anual d’activitats i el Compte de la Sindicatura de Comptes es presenten al 


Parlament de Catalunya en compliment del que disposen l’article 57 de la Llei 18/2010, del 


7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i l’article 167 del Reglament del 


Parlament de Catalunya, aprovat pel Ple del Parlament el 22 de desembre del 2005. 


 


Mitjançant aquesta Memòria, la Sindicatura facilita a la cambra legislativa informació sobre 


les activitats que ha portat a terme durant l’any 2014, posant un èmfasi especial en el grau 


de compliment del Programa anual d’activitats i en la gestió feta. 


 


Aquest document dóna compte dels principals esdeveniments que han tingut lloc a la Sin-


dicatura de Comptes l’any 2014, i també informa de l’activitat de la institució tant pel que fa 


a l’activitat fiscalitzadora com pel que fa a la derivada de les altres competències que la 


normativa li atorga. 


 


En relació amb el grau de compliment del programa anual d’activitats, es contrasta la rela-


ció d’informes de fiscalització que consten en el Programa anual d’activitats de la Sindica-


tura de Comptes per a l’any 2014 amb la dels informes de fiscalització aprovats pel Ple de 


la institució durant el mateix any. 


 


En aquesta Memòria també es detallen les relacions que ha mantingut la Sindicatura de 


Comptes amb altres institucions, i s’informa d’altres aspectes relatius a l’organització i al 


funcionament ordinaris de l’òrgan fiscalitzador. 


 


 


 


2. PRINCIPALS ESDEVENIMENTS RELATIUS A LA SINDICATURA DE 


COMPTES 


En aquest apartat s’expliquen el fets més rellevants que han tingut lloc a la Sindicatura de 


Comptes de Catalunya durant l’any 2014 en relació amb la composició i les activitats dels 


òrgans de govern d’aquesta institució. 


 


 


2.1. COMPOSICIÓ DEL PLE 


Durant l’any 2014 el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha tingut la 


composició següent: 


 


• Síndic major: Jaume Amat i Reyero 


• Síndics: Andreu Morillas Antolín 


 Jordi Pons i Novell 


 Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 


 Maria Àngels Servat i Pàmies 


 Emma Balseiro Carreiras 


 Miquel Salazar Canalda 
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2.2. RENOVACIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SÍNDIC MAJOR 


El 2014 ha tingut lloc la renovació del síndic major de la Sindicatura de Comptes. D’acord 
amb allò que disposa la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el síndic 
major és proposat pel Ple d’entre els seus membres i nomenat pel president de la Ge-
neralitat per a un període de tres anys. En la sessió del dia 4 de març del 2014, el Ple de la 
Sindicatura, per unanimitat, va proposar Jaume Amat i Reyero com a síndic major, el qual 
va ser nomenat pel president de la Generalitat de Catalunya pel Decret 29/2014, del 6 de 
març. 
 
Posteriorment, el dia 11 d’abril, Jaume Amat i Reyero va prendre possessió davant el 
president de la Generalitat en un acte solemne al Palau de la Generalitat.  
 
Jaume Amat i Reyero és membre de la Sindicatura de Comptes des del gener del 2007. Va 
ser nomenat síndic major el 14 de març del 2011 i el 2014 va ser renovat per a un segon 
mandat al capdavant de la institució fiscalitzadora. 
 


 
Acte de presa de possessió del síndic major, Jaume Amat, presidit pel president de la Generalitat, Artur Mas. 


 
 


2.3. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 


La Comissió de Govern de la Sindicatura de Comptes està constituïda pel síndic major, 
que n’és el president, i per dos síndics més escollits pel Ple d’entre els seus membres.  
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Públic assistent a l’acte commemoratiu del trentè aniversari de la Sindicatura, a l’Auditori del Parlament. 


Durant el període de l’1 de gener fins el 17 de març els síndics Andreu Morillas Antolín i 
Emma Balseiro Carreiras van ser els síndics designats pel Ple que formaven part de la 
Comissió de Govern. 


El Ple de la Sindicatura de Comptes, mitjançant l’acord del 18 de març del 2014, va desig-
nar membres de la Comissió de Govern els síndics Andreu Morillas Antolín i Jordi Pons i 
Novell. 
 
 


2.4. ACTE COMMEMORATIU DEL TRENTÈ ANIVERSARI 


La Sindicatura va celebrar un acte institucional al Parlament de Catalunya per commemorar 
el trentè aniversari de la seva creació mitjançant la Llei 6/1984, del 5 de març, que regula 
la naturalesa i les funcions de la institució prevista en l’Estatut d’autonomia. 
 
L’acte va tenir lloc el 2 de juny del 2014 a l’Auditori del Parlament i va comptar amb l’assis-
tència dels membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, exsíndics i personal de la 
institució, i també de presidents dels òrgans estatutaris, membres dels grups parlamentaris 
i representants dels col·legis professionals. 
 
Hi van intervenir el síndic major, Jaume Amat i Reyero, i tres figures destacades del món 
de l’auditoria i la comptabilitat públiques, que van glossar en els seus discursos, respec-
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La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, dóna la benvinguda en l’acte commemoratiu del trentè aniver-
sari de la Sindicatura, acompanyada pels altres intervinents, d’esquerra a dreta: Josep M. Carreras, Jaume 
Amat, Heliodoro Robleda i Oriol Amat. 


tivament, el passat, el present i el futur del control extern: Josep Maria Carreras i Puigden-
golas, síndic de comptes entre els anys 1984 i 2004; Heliodoro Robleda Cabezas, catedrà-
tic d’economia financera i comptabilitat i president de la Cambra de Comptes de Navarra, i 
Oriol Amat i Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat i conseller de la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors. 
 
La cloenda de l’acte va anar a càrrec de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert i 
Català. 
 
 
 
3. ACTIVITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES  


La Sindicatura de Comptes és una institució creada amb la finalitat principal de fiscalitzar 
el sector públic de Catalunya; per tant, dedica la major part dels recursos de què disposa 
a aquesta tasca. No obstant això, la Sindicatura també du a terme altres activitats, com ara 
l’emissió de dictàmens a petició del Parlament de Catalunya o la designació d’instructors 
per als procediments judicials de reintegrament per descobert comptable, la instrucció 
dels quals li ha estat delegada pel Tribunal de Comptes. 
 
A continuació es presenta l’activitat de la Sindicatura de Comptes de Catalunya pel que fa 
a l’àmbit de la fiscalització, a la tramitació d’escrits que informen de presumptes irregu-
laritats, i a l’activitat dels òrgans col·legiats i de la Comissió Tècnica. 
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3.1. ACTIVITAT FISCALITZADORA 


3.1.1. Resum de l’activitat fiscalitzadora dels darrers anys 


El gràfic que es presenta a continuació mostra un resum de l’activitat fiscalitzadora portada 
a terme en el transcurs dels últims anys. 
 
Nombre d’informes aprovats per la Sindicatura 


 


21


28 29 30


38
41


30


39
37


34


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


 


 


3.1.2. Programa anual d’activitats 


D’acord amb l’article 37 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el 
Programa anual d’activitats ha d’incloure els informes de fiscalització que la institució 
preveu realitzar durant l’any, els que no es van poder finalitzar l’any anterior i els que pugui 
encarregar el Parlament durant l’exercici. El Reglament del Parlament de Catalunya, en 
l’article 161, especifica que aquest Programa s’ha de presentar cada any al Parlament 
abans de l’1 de desembre de l’exercici precedent. 
 
El Programa anual d’activitats corresponent a l’exercici 2014 fou aprovat pel Ple de la 
Sindicatura de Comptes en la sessió del 25 de novembre del 2013 i tramès al Parlament de 
Catalunya el 28 de novembre del 2013. 


Els motius pels quals es programen els treballs de fiscalització són: 
 
• La Llei de la Sindicatura de Comptes preveu que anualment la institució elabori un 


informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya i un sobre el Compte 
general de les corporacions locals. 
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• Altres normes amb rang de llei, i concretament, el Text refós de la Llei de finances públi-


ques de Catalunya, també preveuen que la Sindicatura realitzi determinades fiscalitza-


cions amb caràcter anual. 


 


• El Parlament de Catalunya, mitjançat una resolució, pot encomanar a la Sindicatura la 


realització d’un informe concret, d’acord amb el que preveu l’article 168 del Reglament 


del Parlament i l’article 36.f de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes. 


 


• La Sindicatura de Comptes té la capacitat d’actuar d’ofici, i d’incloure en el Programa 


anual d’activitats aquelles altres fiscalitzacions que considera que ha de dur a terme. 


 


El contingut del Programa anual d’activitats de l’exercici 2014 va ser modificat mitjançant 


acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de l’1 d’abril, del 27 de maig, de l’11 de juny, 


del 21 d’octubre i del 27 de novembre del 2014. Aquestes modificacions també van ser 


notificades al Parlament. 


 


El detall de les fiscalitzacions previstes en la darrera versió del Programa anual d’activitats 


per a l’any 2014 figura a continuació. Seguint l’estructura del mateix Programa, els treballs 


estan dividits per departaments sectorials; les indicacions entre parèntesis indiquen l’ori-


gen del treball o el tipus de modificació o concreció que s’hi ha establert respecte a allò 


que preveia el Programa de l’any anterior: 


 


L: Llei 


LSC: Llei de la Sindicatura de Comptes 


O: D’ofici 


RP: Resolució del Parlament 


*: Informes en què s’amplia el període de fiscalització respecte al Programa anual 


d’activitats del 2013 


**: Informes en què hi ha canvi del període de fiscalització 


***: Canvi d’objecte 


****: Informes aprovats el mes de desembre del 2013 


 


Departament Sectorial A (responsable: síndica Sra. Emma Balseiro Carreiras) 


Treballs iniciats 


• Gestió d’Infraestructures, SAU. Exercici 2010 (L) 


• Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU. Exercicis 2010 i 2011 (L) 


• Gestió d’Infraestructures, SAU. Exercici 2011 (L) 


• Institut Català de Finances. Exercici 2011 (L) 


• Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Exercici 2011 (O) (****) 


• Delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior d’Espanya. Exercici 2011 (O) 
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• Programa 121, Direcció i administracions generals. Objectiu estratègic: Generar ingres-


sos i/o reduir l’endeutament de la Generalitat mitjançant la rendibilització d’actius immo-


biliaris del patrimoni de la Generalitat. Exercicis 2011 i 2012 (O) 


• Centre d’Estudis d’Opinió. Exercici 2012 (O) (****) 


• Programa 211, Administració de Justícia i Ministeri Fiscal. Objectiu estratègic: Optimitzar 


i reordenar eficientment els recursos humans de l’Administració de Justícia. Exercici 


2012 (O) 


• Programa 222, Trànsit i seguretat viària. Objectius estratègics: Dedicar a la seguretat 


viària els recursos obtinguts de les sancions de trànsit: Potenciar la recerca i el desen-


volupament. Exercici 2012 (O) 


 


Treballs a iniciar 


• Equipaments i Edificis de Catalunya, SA. Exercici 2011 (L) 


• Infraestructures.cat. Exercici 2012 (L) 


• Institut Català de Finances. Exercici 2012 (L) 


• Programa 661, Emprenedoria i foment empresarial. Exercici 2012 (O) 


• Autoritat Catalana de la Competència. Exercici 2013 (O) 


• Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. Exercici 2013 (O) 


• Departament de Governació i Relacions Institucionals. Despeses de personal. Exercici 


2013 (O) 


• Departament d’Interior. Contractació. Exercici 2013 (O) 


 


Departament Sectorial B (responsable: síndic Sr. Miquel Salazar Canalda) 


Treballs iniciats 


• Agència Catalana de l’Aigua. Exercici 2010 (L) 


• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 (L) (****) 


• Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Exercicis 2010, 2011 i 


2012 (L) 


• Autoritat del Transport Metropolità. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L) 


• Servei d’Ocupació de Catalunya. Resolució del Parlament núm. 637/IX (RP) 


 


Treballs a iniciar 


• Aigües Ter Llobregat. Exercicis 2010 i 2011 (L) 


• Institut Català del Sòl. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L) (*) 


• Agència Catalana de l’Aigua. Exercicis 2011, 2012 i 2013 (L) (*) 


• Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. Exercicis 2011, 2012 i 2013 (L) (*) 


• Agència de l’Habitatge de Catalunya. Exercicis 2012 i 2013 (L) 
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Departament Sectorial C (responsable: síndic Sr. Andreu Morillas Antolín) 


Treballs iniciats 


• Institut Català d’Oncologia. Exercicis 2009 i 2010 (L) 


• Consorci Sanitari Integral. Exercicis 2009, 2010 i 2011 (L) 


• Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exercicis 


2010, 2011 i 2012 (L) 


• Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2010 i 2011 (L) 


• Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Exercici 2011 (L) 


• Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Resolució del Parlament núm. 636/IX (RP) 


• Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Exercicis 2010, 2011 i 2012. Resolució del 


Parlament núm. 21/X (RP i L) 


• Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Resolució del Parlament 


núm. 234/X (RP) 


• Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Exercicis 2010 i 2011 (O) 


 


Treballs a iniciar 


• Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Exercicis 2012 i 2013 (L) 


• Institut Català d’Oncologia. Exercici 2011 (L) 


• Institut Català de les Dones. Exercici 2012 (O) 


• Compliment de les observacions i recomanacions fetes en els informes de l’àrea del 


Departament de Benestar Social i Família. Exercici 2013 (O) 


• Institut de Diagnòstic per la Imatge. Exercici 2013 (O) 


 


Decaïment del Programa anual d’activitats de l’exercici 2013 


• Programa 315. Atenció a la gent gran amb dependència. Departament de Benestar So-


cial i Família. Exercici 2012 (O) 


 


Departament Sectorial D (responsable: síndic Sr. Jordi Pons i Novell) 


Treballs iniciats 


• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L) 


• Televisió de Catalunya, SA. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L) 


• Universitat Autònoma de Barcelona. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L) 


• Consorci d’Educació de Barcelona. Exercici 2012 (L) 


• Consorci del Palau de la Música Catalana. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (O) 


• Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (O) 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2014 


17 


• Departament d’Ensenyament. Gestió econòmica dels centres docents públics. Exercici 


2011 (O) 


• Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercici 2012 (O) 


 


Treballs a iniciar 


• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. Exercici 2013 (L) 


• Universitat de Barcelona. Exercicis 2011, 2012 i 2013 (L) 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 2011, 2012 i 2013 (L) 


• Departament d’Ensenyament. Gestió econòmica del Complex Educatiu de Tarragona. 


Exercici 2011 (O) 


• Institut Obert de Catalunya. Exercici 2011 (O) 


• Compliment de la disposició addicional setzena de la Llei de pressupostos de la Gene-


ralitat per al 2012 (O) 


• Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2012 i 2013 (O) 


• Departament de Cultura. Publicitats de les subvencions concedides. Exercicis 2012 i 


2013 (O) 


• Institut Català de les Empreses Culturals. Aportacions reintegrables i subvencions. Exer-


cicis 2012 i 2013 (O) 


• Consorci Escola Industrial de Barcelona. Exercici 2013 (O) 


• Universitat de Girona. Despeses de personal. Exercici 2013 (O) (**) 


• Instruccions de contractació d’entitats de la Universitat de Barcelona. Exercici 2014 (O) 


 


Departament Sectorial E (responsable: síndic Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom) 


Treballs iniciats 


• Compte general de les corporacions locals. Exercici 2012 (LSC) 


• Consorci Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. Resolució del Parlament núm. 9/IX (RP) 


• Societat Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA. Resolució del Parlament 


núm. 9/IX (RP) 


• Ajuntament de Creixell. Resolució del Parlament núm. 65/X (RP) 


• Societat Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, SA. Comptes anuals. Exercici 


2010 (O) (****) 


• Indicadors financers i pressupostaris dels municipis. Exercicis 2010 i 2011 (O) 


• Aigües de Blanes, SA. Comptes anuals. Exercici 2011 (O) 


• Barcelona de Serveis Municipals, SA. Comptes anuals consolidats. Exercici 2011 (O) 


• Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, SL. Comptes anuals. Exercici 2011 (O) 


• Valls Infraestructures, Aparcaments i Serveis, SA. Comptes anuals. Exercici 2011 (O) 


• Memòria dels comptes generals dels municipis. Exercici 2012 (O)  


• Control intern en municipis de més de 100.000 habitants (O) 


• Saldos deutors de dubtós cobrament en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants (O) 


• Saldos deutors de dubtós cobrament en municipis de més de 100.000 habitants (O) 
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Treballs a iniciar 


• Compte general de corporacions locals. Exercici 2013 (LSC) 


• Ajuntament de Torrelles de Foix. Romanent de tresoreria. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (O) 


• Anàlisi dels comptes generals de les corporacions locals. Exercici 2012 (O) 


• Entitats municipals descentralitzades de l’Ajuntament de Valls de Valira. Romanent de 


tresoreria. Exercici 2012 (O) 


• Ajuntament de Balaguer. Compte general. Exercici 2012 (O) 


• Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Contractació. Exercici 2013 (O) 


• Despeses executades sense crèdit pressupostari. Exercici 2013 (O) 


• Gestió recaptatòria municipal. Exercici 2013 (O) 


 


Departament Sectorial F (responsable: síndica Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies) 


Treballs iniciats 


• Grup Consell Comarcal del Barcelonès. Resolució del Parlament núm. 281/IX (RP) 


• Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Exercici 2012 (O) 


• Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. Exercici 2012 (O) 


• Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Exercici 2012 (O) 


 


Treballs a iniciar 


• Consorci de Comunicació Local i ens dependents. Exercici 2012 (O) 


• Mancomunitat de Municipis del Penedès-Garraf. Exercici 2012 (O) 


• Xaloc. Organisme autònom de la Diputació de Girona. Exercici 2012 (O) 


• Consell Comarcal del Vallès Occidental i consorcis en què participa. Exercici 2013 (O) (**) 


• Diputacions de Catalunya. Despeses de personal. Exercici 2013 (O) (**) 


 


Decaïment del Programa anual d’activitats de l’exercici 2013 


• Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana. Exercici 2012 (O) 


 


Departament Sectorial G (responsable: síndic major, Sr. Jaume Amat i Reyero) 


Treballs iniciats 


• Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2012 (LSC) 


• Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses 


de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 (O) 


• Anàlisi de l’evolució de l’endeutament financer de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 


2008-2012 (O) 
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• Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la 


Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes. Exercicis 2011 i 2012 (O) (*) 


• Fiscalització dels partits polítics amb representació parlamentària. Despeses de per-


sonal. Exercici 2012 (O) (***) 


 


Treballs a iniciar 


• Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2013 (LSC) 


• Gestió comptable i econòmica de les aportacions de capital públic a Spanair del 2009 


ençà. Resolució del Parlament núm. 232/X (RP) 


• Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Exercici 2013 (O) 


• Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. 


Exercici 2013 (O) 


• Fiscalització de l’execució d’inversions finançades amb sistemes alternatius (O) 


 


Decaïment del Programa anual d’activitats de l’exercici 2013 


• Fiscalització de l’aplicació i execució de les mesures de contenció de la despesa pú-


blica. Exercici 2012 (O) 


 


 


3.1.3. Informes aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes l’any 2014 


Durant l’any 2014, el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha aprovat un total de 


34 informes de fiscalització del Programa anual d’activitats, que es detallen en el quadre 


següent: 


 


Informes aprovats l’any 2014, amb dates d’aprovació pel Ple i de tramesa al Parlament 


Informe 


Aprovació  


pel Ple 


Tramesa al 


Parlament 


1/2014: Consorci d’Educació de Barcelona. Exercici 2012 05.02.2014 28.02.2014 


2/2014: Valls Infraestructures, Aparcaments i Serveis, SA. Comptes anuals, 


exercici 2011 19.02.2014 20.03.2014 


3/2014: Grup Barcelona de Serveis Municipals. Comptes anuals consolidats, 


exercici 2011 04.03.2014 11.04.2014 


4/2014: Indicadors financers i pressupostaris dels municipis. Exercicis 2010 i 


2011. Amb CD-ROM 01.04.2014 14.05.2014 


5/2014: Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Exercici 2010 15.04.2014 06.06.2014 


6/2014: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2012 15.04.2014 06.06.2014 


7/2014: Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressu-


post de despeses de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 15.04.2014 06.06.2014 


8/2014: Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, SL. Comptes 


anuals, exercici 2011 15.04.2014 06.06.2014 
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Informe 


Aprovació  


pel Ple 


Tramesa al 


Parlament 


9/2014: Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2010 i 2011 29.04.2014 11.06.2014 


10/2014: Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 


2004. Resolució 9/IX del Parlament 27.05.2014 09.07.2014 


11/2014: Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA. Resolució 9/IX del 


Parlament 27.05.2014 09.07.2014 


12/2014: Institut Català d’Oncologia. Exercicis 2009 i 2010 11.06.2014 24.07.2014 


13/2014: Aigües de Blanes, SA. Comptes anuals, exercici 2011 11.06.2014 24.07.2014 


14/2014: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2010, 2011 i 2012 25.06.2014 06.08.2014 


15/2014: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2012. Amb 


annex digital 29.07.2014 21.10.2014 


16/2014: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercici 2012 29.07.2014 26.09.2014 


17/2014: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Exercici 2012 29.07.2014 26.09.2014 


18/2014: Televisió de Catalunya, SA. Exercicis 2010, 2011 i 2012 29.07.2014 22.10.2014 


19/2014: Instruccions de contractació d’entitats de la Universitat de Barcelona. 


Exercici 2014 09.09.2014 22.10.2014 


20/2014: Saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 


2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants 09.09.2014 29.10.2014 


21/2014: Saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 


2011 en municipis de més de 100.000 habitants 09.09.2014 29.10.2014 


22/2014: Consorci Sanitari Integral. Exercicis 2009, 2010 i 2011 09.09.2014 05.11.2014 


23/2014: Departament de Cultura. Publicitat de les subvencions concedides, 


exercicis 2012 i 2013 07.10.2014 12.11.2014 


24/2014: Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Exercicis 2010 i 


2011 21.10.2014 03.12.2014 


25/2014: Departament d’Ensenyament. Gestió econòmica dels centres docents 


públics, exercici 2011 04.11.2014 03.12.2014 


26/2014: Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Exercici 


2012 18.11.2014 23.12.2014 


27/2014: Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Resolució 636/IX del 


Parlament 27.11.2014 09.01.2015 


28/2014: Departament d’Ensenyament. Gestió econòmica del Complex Educatiu 


de Tarragona, exercici 2011 27.11.2014 09.01.2015 


29/2014: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 


2012 27.11.2014 09.01.2015 


30/2014: Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 


2011 i 2012 27.11.2014 09.01.2015 


31/2014: Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU. Exercicis 2010 i 2011 27.11.2014 09.01.2015 


32/2014: Anàlisi de l’evolució de l’endeutament financer de la Generalitat de 


Catalunya. Exercicis 2008-2012 27.11.2014 09.01.2015 


33/2014: Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i funda-


cions vinculades. Exercici 2013 10.12.2014 22.01.2015 


34/2014: Ajuntament de Creixell. Resolució 65/X del Parlament 23.12.2014 04.02.2015 
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3.1.4. Anàlisi dels informes aprovats durant el 2014 


El quadre següent inclou la classificació dels informes de fisca-
lització aprovats durant l’any 2014 d’acord amb la tipologia dels 
treballs: 


Tipus d’informe Nombre 


Regularitat 14 


Financera i limitada de legalitat  4 


Limitada de regularitat 6 


Limitada de legalitat 3 


Partits polítics 1 


Compte general de la Generalitat de Catalunya 1 


Compte general de les corporacions locals 1 


Altres (indicadors, retiment, etc.) 4 


Total 34 


La fiscalització de regularitat inclou tant la fiscalització financera 
com la de compliment de la legalitat.  
 
En el quadre següent es classifiquen els informes aprovats durant 
l’any 2014 en funció del seu origen: 


Origen de l’informe Nombre 


D’ofici 19 


Llei (art. 71, text refós de la Llei de finances públiques) 9 


Llei de la Sindicatura de Comptes 2 


Resolució del Parlament 4 


Total 34 


L’origen d’ofici es refereix als informes que han estat incorporats 
en el Programa anual d’activitats per decisió directa del Ple. La 
resta d’informes tenen el seu origen en la Llei de la Sindicatura, en 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya o en 
resolucions del Parlament de Catalunya.  
 


Observacions dels informes aprovats 


El quadre següent inclou la classificació de les observacions deri-
vades dels informes aprovats durant l’any 2014, segons les àrees 
a què fan referència: 


 
 


 
 


 
 


 


Alguns informes del 2014. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2014 


22 


Tipus d’observacions Nombre 


Comptes, pressupostos i temes financers 153 


Despeses de personal 46 


Contractació 122 


Subvencions 29 


Altres  8 


Total 358 


El quadre no inclou les observacions dels informes sobre els 
comptes generals ni d’informes sobre retiment de comptes o 
similars. 
 
 
3.1.5. Publicitat dels informes 


Un cop editats, tots els informes aprovats pel Ple de la Sindica-
tura de Comptes són tramesos al Parlament de Catalunya. Una 
vegada el Parlament els ha admès a tràmit, la Sindicatura, en 
compliment del que disposa la Llei 18/2010, de la Sindicatura de 
Comptes, els publica a la seva seu electrònica i també els 
tramet: 
 
• als membres o òrgans competents en la gestió i a la direcció


de l’ens fiscalitzat,  


• al departament de la Generalitat competent en matèria de fi-
nances, 


• si escau, segons la tipologia de l’informe, a altres departa-
ments de la Generalitat amb competències sobre la matèria. 


 
Tots els informes de l’any 2014 s’han editat en format paper, com 
a informes enquadernats, per distribuir-los al Parlament i a tots 
els altres destinataris previstos per la Llei 18/2010, i en format 
electrònic, com a fitxers pdf, per publicar-los al web de la Sindi-
catura. 
 


Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes per editar els 
informes en format electrònic 


Mitjançant l’acord que es va prendre en la sessió del 23 de 
setembre del 2014, sobre la forma en què la Sindicatura de 


 
 


 
 


 
 


 


Alguns informes del 2014. 
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Comptes ha de trametre a altres ens els informes definitius i els projectes d’informe per a 
al·legacions, el Ple de la Sindicatura de Comptes va establir que a partir del primer in-
forme que s’aprovés l’any 2015, els projectes d’informe i els informes que emetés la insti-
tució es trametrien únicament en forma telemàtica i es deixaria, per tant, d’editar-los en 
paper. 
 
L’acord, publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6736, del 27 d’octubre del 
2014, vol aconseguir una millora en l’accessibilitat a la informació, i alhora un estalvi de 
costos i una reducció dels terminis de tramitació dels informes de fiscalització. 
 
 
3.2. ACTIVITAT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 


3.2.1. Ple 


El Ple, format per set síndics, és l’òrgan col·legiat de la institució encarregat principalment 
d’exercir la funció fiscalitzadora mitjançant l’anàlisi i l’aprovació de tots els informes de 
fiscalització, a més de la resta de funcions que li encomana la Llei 18/2010, de la Sindi-
catura de Comptes. Durant l’any 2014 el Ple de la Sindicatura de Comptes s’ha reunit en 
vint-i-quatre sessions d’ordinàries. 
 


3.2.2. Comissió de Govern 


La Comissió de Govern té competències relatives al règim interior, al règim pressupostari i 
a la distribució de tasques internes, entre altres que li atribueix la Llei 18/2010. La 
componen el síndic major i dos membres designats pel Ple. L’any 2014 la Comissió de 
Govern s’ha reunit set vegades. 
 
 


3.3. ACTIVITAT DE LES COMISSIONS 


3.3.1. Comissió Tècnica 


El Ple de la Sindicatura de Comptes, mitjançant l’acord del 6 de juny del 2007, va crear la 
Comissió Tècnica. El 2014 aquesta Comissió ha estat presidida pel síndic major i integra-
da pels supervisors dels diferents departaments sectorials, i per la directora de l’As-
sessoria Jurídica i pel director del Gabinet Tècnic. La seva finalitat és aportar propostes 
per a la millora de la qualitat tècnica dels informes i donar suport en tot allò vinculat amb 
les normes i manuals de fiscalització. L’any 2014 la Comissió Tècnica s’ha reunit cinc 
vegades. 
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3.3.2. Comissió de Formació 


La Comissió de Formació és un òrgan paritari format per representants de la Sindicatura i 
del seu personal amb la finalitat de gestionar la formació del personal de la Sindicatura de 
Comptes. L’any 2014 la Comissió de Formació s’ha reunit deu vegades. 


3.4. ACTIVITATS JURISDICCIONALS AMB L’ORIGEN EN LES COMPETÈNCIES DE LA 


SINDICATURA DE COMPTES 


Durant l’exercici 2014 la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes va obrir dotze 
procediments de responsabilitat comptable derivats dels informes de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya.  


 
Actualment, sis dels procediments es troben en fase jurisdiccional davant del corresponent 
departament d’enjudiciament del Tribunal de Comptes, quatre es troben en fase d’instruc-
ció i dos s’han arxivat. 


 
D’altra banda, el Ple de la Sindicatura va enviar a la Fiscalia del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya dos informes de fiscalització per considerar que se’n derivaven actua-
cions perseguibles administrativament o judicialment. Actualment la Fiscalia té obertes dili-
gències d’investigació per actuacions derivades dels dos informes. 


 
 
 
4. RELACIONS DE LA SINDICATURA AMB ALTRES INSTITUCIONS 


Per a l’adequat exercici de la seva activitat, la Sindicatura de Comptes manté relacions 
amb el Parlament de Catalunya, del qual depèn orgànicament, amb els òrgans autonòmics 
de control extern i amb el Tribunal de Comptes. 


 
 


4.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT DE CATALUNYA 


La Sindicatura tramet els informes de fiscalització que elabora al Parlament de Catalu-
nya, que, d’acord amb la llei, n’és el destinatari principal. Això és així en tant que la Sin-
dicatura de Comptes, com a òrgan tècnic vinculat a la cambra catalana, depèn orgà-
nicament d’aquesta institució i, tot i la necessària independència en l’exercici de la seva 
tasca fiscalitzadora, ha de donar compte a la cambra legislativa catalana de la seva 
gestió. 
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La síndica Emma Balseiro i el síndic Jordi Pons, en les seves intervencions davant la Comissió parlamentària, 
el 25 de març i el 27 de maig, respectivament. 


4.1.1. Sessions de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament  


Les relacions ordinàries entre el Parlament i la Sindicatura s’articulen per mitjà de la Comis-
sió parlamentària de la Sindicatura de Comptes, davant la qual són convocats a compa-
rèixer els síndics per presentar els informes que elabora la Sindicatura. D’acord amb el que 
estableix el reglament del Parlament, la Comissió de la Sindicatura tramita els informes de 
fiscalització del sector públic de la Generalitat i també l’informe sobre el Compte general 
de les corporacions locals. Pel que fa als informes de fiscalització del sector públic local i 
de les universitats públiques, només es debaten en comissió si els grups parlamentaris així 
ho demanen. 
 
Durant l’exercici 2014 la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament 
de Catalunya ha estat constituïda pel president, Joan Morell i Comas, pel vicepresident, 
Dionís Guiteras i Rubio, i pel secretari, José Antonio Coto Roquet. 
 
Durant l’any 2014 la Comissió de la Sindicatura del Parlament s’ha reunit en set ocasions, 
concretament en les sessions dels dies 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 27 de maig, 
30 de setembre, 14 d’octubre i 11 de novembre, per tramitar un total de vint-i-dos informes. 
 
Els informes tramitats en les diferents sessions són els que es detallen a continuació. 
 
En la sessió del dia 28 de gener del 2014: 
 
• Informe 23/2013: Consorci Sanitari de Terrassa. Exercicis 2009 i 2010 


Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2014 


26 


Compareixença del gerent del consorci davant la Comissió 
Resolució 508/X, del 30 de gener del 2014, del Parlament de Catalunya. En el punt 3 
d’aquesta Resolució el Parlament insta la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar, dins el 
seu programa de treball, l’activitat economicofinancera del Consorci Sanitari de Terras-
sa dels períodes tancats del 2011-2012. 


 
• Informe 30/2013: Eleccions al Parlament de Catalunya del 2012 


Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero 
Resolució 507/X, del 30 de gener del 2014, del Parlament de Catalunya 


En la sessió del dia 25 de febrer del 2014: 
 
• Informe 25/2013: Biblioteca de Catalunya. Exercici 2011 


Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 
Resolució 560/X, del 27 de febrer del 2014, del Parlament de Catalunya 


 
• Informe 27/2013: Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 


2009 i 2010 
Ponent: síndic Miquel Salazar Canalda 
Resolució 561/X, del 27 de febrer del 2014, del Parlament de Catalunya 


 
• Informe 29/2013: Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no 


administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes de l’exercici 2010 
Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero 
Resolució 562/X, del 27 de febrer del 2014, del Parlament de Catalunya 


 
• Informe 31/2013: Consell de Garanties Estatutàries. Exercici 2012 


Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero 
Resolució 563/X, del 27 de febrer del 2014, del Parlament de Catalunya 


En la sessió del dia 25 de març del 2014: 
 
• Informe 32/2013: Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i 


fundacions vinculades. Exercici 2012 
Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero 
Resolució 611/X, del 27 de març del 2014, del Parlament de Catalunya 


 
• Informe 35/2013: Centre d’Estudis d’Opinió. Exercici 2013 


Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 612/X, del 27 de març del 2014, del Parlament de Catalunya 


 
• Informe 34/2013: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Exercici 2011 


Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 613/X, del 27 de març del 2014, del Parlament de Catalunya 
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En la sessió del dia 27 de maig del 2014: 
 


• Informe 37/2013: Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya. Exercicis 2010 i 2011 
Ponent: síndic Miquel Salazar Canalda 
Resolució 657/X, del 29 de maig del 2014, del Parla-
ment de Catalunya. En el punt 3 d’aquesta resolució el 
Parlament de Catalunya encarrega a la Sindicatura de 
Comptes que en el proper informe sobre Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya inclogui una fiscalit-
zació de la contractació de la dita empresa. 


 


• Informe 1/2014: Consorci d’Educació de Barcelona. 
Exercici 2012 
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 
Resolució 658/X, del 29 de maig del 2014, del Parla-
ment de Catalunya 


 


• Informe 28/2013: Programa 314, atenció a la immi-
gració, del Departament de Benestar Social i Família. 
Exercici 2011 
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín 
Compareixença de la secretària general de Benestar 
Social i Família davant la Comissió 
Resolució 659/X, del 29 de maig del 2014, del Parla-
ment de Catalunya 


En la sessió del dia 30 de setembre del 2014: 


• Informe 4/2014: Indicadors financers i pressupostaris dels municipis. Exercicis 2010 i 
2011 
Ponent: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 


 
• Informe 6/2014: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2012 


Ponent: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 
Resolució 796/X, del 2 d’octubre del 2014, del Parlament de Catalunya 


• Informe 5/2014: Agència Catalana de l’Aigua. Exercici 2010 
Ponent: síndic Miquel Salazar Canalda 
Compareixences del director i l’exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la 
Comissió 
Resolució 797/X, del 2 d’octubre del 2014, del Parlament de Catalunya 


 
 


 


El síndic major i el síndic Miquel Sala-
zar, en les seves intervencions da-
vant la Comissió parlamentària del 30 
de setembre. 
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El síndic Andreu Morillas, el 14 d’octubre, i el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i el president de la Comissió, Joan 
Morell, l’11 de novembre, en sengles reunions de la Comissió parlamentària de la Sindicatura de Comptes. 


 
En la sessió del dia 14 d’octubre del 2014: 
 
• Informe 7/2014: Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost 


de despeses de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 
Ponent: síndic major Jaume Amat i Reyero 
Resolució 830/X, del 16 d’octubre del 2014, del Parlament de Catalunya 


 
• Informe 9/2014: Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2010 i 2011 


Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín 
Resolució 831/X, del 16 d’octubre del 2014, del Parlament de Catalunya 


 
• Informe 12/2014: Institut Català d’Oncologia. Exercicis 2009 i 2010 


Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín 
Resolució 832/X, del 16 d’octubre del 2014, del Parlament de Catalunya 


 
En la sessió del dia 11 de novembre del 2014: 
 


• Informe 10/2014: Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004 
Ponent: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 


 
• Informe 11/2014: Empresa Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 


Ponent: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 
 
• Informe 14/2014: Autoritat del Transport Metropolità. Exercicis 2010, 2011 i 2012 


Ponent: síndic Miquel Salazar Canalda 
Resolució 847/X, del 13 de novembre del 2014, del Parlament de Catalunya 
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• Informe 16/2014: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercici 2012 
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 
Resolució 848/X, del 13 de novembre del 2014, del Parlament de Catalunya 
 


A aquestes sessions de la Comissió de la Sindicatura del Parlament de Catalunya hi van 
assistir els membres del Ple de la institució fiscalitzadora. 
 
 
4.1.2. Compareixença del síndic major davant el Ple del Parlament 


El síndic major, Jaume Amat i Reyero, va comparèixer davant el Ple del Parlament en la 
sessió del dia 27 de febrer per presentar l’informe 24/2013 sobre el Compte general de la 
Generalitat corresponent a l’exercici 2011, d’acord amb el que preveu l’article 163.5 del 
Reglament del Parlament de Catalunya. La sessió plenària va comptar amb la presència 
dels membres del Ple de la Sindicatura de Comptes. 
 


 
Compareixença del síndic major davant el Ple del Parlament, el 27 de febrer, per presentar l’informe relatiu al 
Compte general de la Generalitat de l’exercici 2011. 


 
En la seva intervenció, el síndic major va resumir les observacions més rellevants deri-
vades de la fiscalització del Compte general de la Generalitat de Catalunya del 2011, i va 
demanar canvis legislatius, especialment pel que fa a la Llei de finances públiques de 
Catalunya.  
 
El Ple del Parlament va aprovar la Resolució 559/X, del 27 de febrer del 2014, relativa a 
l’informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2011. 
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4.1.3. Lliurament de l’informe 
sobre el Compte general 
de la Generalitat 


El 21 d’octubre, la Sindicatura va lliurar 
al Parlament l’informe 15/2014 sobre el 
Compte general de la Generalitat cor-
responent a l’exercici 2012. En un acte 
al Parlament de Catalunya, el síndic 
major, acompanyat dels membres del 
Ple de la Sindicatura, va lliurar a la pre-
sidenta del Parlament, Núria de Gis-
pert i Català, l’informe de fiscalització 
del Compte general, en suport físic i 
electrònic. 
 
L’informe inclou la fiscalització dels 
comptes de l’Administració general de 
la Generalitat, de les entitats autòno-
mes de caràcter administratiu –vint-i-
tres en total– i de les entitats gestores 
de la Seguretat Social –Servei Català 
de la Salut, Institut Català de la Salut i 
Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials– i té per objecte verificar l’ade-
quació de la informació econòmica i 
financera presentada als principis
comptables i a la normativa apli-
cables.  
 
També inclou els comptes del sector pú
centes-una entitats incloses en la Llei d
aquest cas és determinar el cens d’enti
general de la Generalitat i fer una compro


blic no administratiu, format per un total de dues-
e pressupostos del 2012. L’objecte del treball en 
tats que han d’unir els seus comptes al Compte 
vació formal dels comptes retuts. 


 
 
4.1.4. Compareixença del síndic major davant la Comissió d’Afers Institu-


cionals sobre la Proposició de llei de transparència 


La Sindicatura de Comptes va ser convocada a valorar la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern durant la tramitació legislativa de la norma 
(Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 


 


La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, rep l’informe 
relatiu al Compte general de la Generalitat del 2012, de 
mans del síndic major, Jaume Amat, el 21 d’octubre. 
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El síndic major, a l’esquerra, compareix davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, amb motiu de 
la tramitació de la Proposició de llei de transparència, en presència de Sergi Sabrià i Antoni Bayona, president 
i lletrat, respectivament, de l’esmentada Comissió. 


govern). El síndic major, Jaume Amat i Reyero, va comparèixer el 22 d’octubre davant la 
Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament, i va presentar un conjunt de propostes 
de millora de la redacció d’aquest projecte de llei. 
 
 


4.2. RELACIONS AMB EL TRIBUNAL DE COMPTES I AMB ELS ÒRGANS AUTONÒMICS DE 


CONTROL EXTERN 


La Sindicatura de Comptes manté contactes regulars amb el Tribunal del Comptes i amb 
els òrgans autonòmics de control extern (OCEX), en virtut dels principis de cooperació i 
col·laboració que regeixen les seves relacions. 
 
L’any 2014 el síndic major, Jaume Amat i Reyero, ha participat en dues reunions entre el 
Tribunal de Comptes i els OCEX, a les quals va assistir el president del Tribunal, Ramón Ál-
varez de Miranda García, i els presidents de les dotze institucions de control autonòmiques. 
 
La primera va tenir lloc a Santa Cruz de Tenerife el dia 27 de juny, i en va ser amfitriona 
l’Audiència de Comptes de Canàries, que en aquella data celebrava els actes commemo-
ratius del vint-i-cinquè aniversari del naixement de l’òrgan fiscalitzador del sector públic 
canari. La segona va ser el 4 de desembre, a la seu del Tribunal de Comptes, a Madrid. 
 
El 6 de març el síndic major i el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom van assistir, a 
Madrid, a una reunió amb el president del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miran-
da García, i amb la consellera d’entitats locals, María José de la Fuente y de la Calle, per 
preparar el conveni de col·laboració per al retiment telemàtic del Compte general de les 
corporacions locals. 
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El 3 de desembre, el síndic 
major i el president del Tribu-
nal de Comptes van signar el 
conveni de col·laboració es-
mentat, aprovat pel Ple per 
majoria en la sessió del 4 de 
novembre, que actualitza el 
que ambdues institucions 
van subscriure el 2009 i re-
gula la coordinació dels pro-
cediments de tramesa faci-
litant al ens locals el retiment 
únic. A l’acte de signatura 
del conveni hi van assistir el 
síndic Joan-Ignasi Puigdo-
llers i Noblom, i la consellera 
María José de la Fuente y de 
la Calle. 


En l’àmbit de la fiscalització, les relacions entre els OCEX i el Tribunal de Comptes s’arti-
culen per mitjà de les comissions de coordinació de comunitats autònomes, de corpo-
racions locals i de normes i procediments. L’any 2014 la Sindicatura de Comptes va parti-
cipar en les reunions següents: 
 
• El 20 de febrer, el síndic Miquel Salazar Canalda va assistir a la reunió de la Comissió 


de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els OCEX, que va 
tenir lloc a Palència, a la seu del Consell de Comptes de Castella i Lleó. 


 
• La Comissió de Coordinació de Corporacions Locals va celebrar dues reunions el 2014: 


el 28 d’abril, a Santa Cruz de Tenerife, i el 30 de setembre, a Madrid. A les dues reu-
nions hi va assistir el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom. 
 
També va assistir, a Madrid, a una reunió amb la consellera responsable d’entitats 
locals del Tribunal de Comptes, Maria José de la Fuente y de la Calle, que va tenir lloc 
el 3 de juliol. 
 


• La Comissió de Normes i Procediments va tenir dues reunions: el 21 de gener, a la seu 
del Tribunal de Comptes (Madrid), i el dia 10 d’abril, a la seu de la Cambra de Comptes 
d’Andalusia (Sevilla), en les quals va participar el síndic major, Jaume Amat i Reyero. En 
aquestes reunions els presidents de les institucions de control extern van aprovar 
l’adaptació a la seva tasca fiscalitzadora de les Normes Internacionals de les Entitats 
Fiscalitzadores Superiors (ISSAI, en les seves sigles en anglès), de tercer i de quart 
nivell (ISSAI-ES 100, 200, 300, 400 i ISSAI-ES 1700). 


 


El síndic major, Jaume Amat, i el president del Tribunal de Comptes, 
Ramón Álvarez de Miranda, en l’acte de signatura del conveni de 
col·laboració per al retiment telemàtic del Compte general de les 
corporacions locals. 
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4.2.1. Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern 


La Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern, constituïda l’any 
2006, està integrada pels presidents dels dotze OCEX autonòmics (Navarra, Catalunya, 
Comunitat Valenciana, Galícia, País Basc, Andalusia, Illes Canàries, Comunitat de Madrid, 
Illes Balears, Castella i Lleó, Astúries i Aragó) i té per objecte fomentar la cooperació entre 
els seus membres i establir línies de coordinació en totes aquelles matèries d’interès comú. 
 
L’any 2014 la Conferència de Presidents dels OCEX va celebrar tres reunions: el 26 de juny 
a Santa Cruz de Tenerife, a la seu del Parlament de Canàries, i el 15 d’octubre i el 4 de 
desembre a Madrid, a la seu de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid. 


 
Els presidents dels OCEX, i el del Tribunal de Comptes, a la seu de la Cambra de Comptes de la Comunitat de 
Madrid, el 4 de desembre. D’esquerra a dreta: Pere Antoni Mas (Balears), Xesús Carlos Palmou (Galícia), 
Arturo Canalda (Madrid), Heliodoro Robleda (Navarra), Rafael Vicente (València), Jesús Jaime Encabo (Caste-
lla i Lleó), Antonio Laguarta (Aragó), José Ignacio Martínez (País Basc), Ramón Álvarez de Miranda (Tribunal 
de Comptes), Rafael Díaz (Canàries), Antonio M. López (Andalusia), Avelino Viejo (Astúries), Jaume Amat 
(Catalunya).  


 
En aquestes reunions, els presidents del OCEX van abordar assumptes d’interès comú, i 
van impulsar diferents iniciatives comunes orientades a visibilitzar la tasca dels OCEX auto-
nòmics i a facilitar l’accessibilitat als informes de fiscalització. 
 
En el marc dels contactes que mantenen els presidents dels OCEX per raó de la seva 
activitat fiscalitzadora, el síndic major, Jaume Amat i Reyero, va rebre el president de la 
Cambra de Comptes d’Andalusia, Antonio López Hernández, a la seu de la Sindicatura el 
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dia 21 de març. Ambdós presidents van mantenir una reunió en la qual el president de 
l’òrgan de control andalús es va interessar per l’experiència de la Sindicatura en la fis-
calització dels partits polítics i les associacions i fundacions que hi estan vinculades, en els 
termes previstos en la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya.  


 
El president de la Cambra de Comptes d’Andalusia, Antonio López (a l’esquerra), amb el síndic major, Jaume 
Amat, a la seu de la Sindicatura de Comptes, el dia 21 de març.  


 
 
4.2.2. Revista Auditoría pública 


La Sindicatura de Comptes, juntament amb els OCEX autonòmics, promou i finança l’edició 
de la revista Auditoría pública, publicació especialitzada que inclou articles, entrevistes i 
casos pràctics relacionats amb la fiscalització dels fons públics, a càrrec d’acadèmics, 
experts i professionals de l’auditoria pública. 
 
El febrer del 2014, la Sindicatura va signar l’annex al conveni que estableix el règim eco-
nòmic per a l’edició de la revista. 
 
El 2014 es van publicar els números 62, 63 i 64 de la revista, corresponents als mesos 
d’abril, juny i novembre. 
 
 


4.3. RELACIONS AMB ELS ÒRGANS ESTATUTARIS 


La Sindicatura de Comptes, per raó de la seva activitat, manté relacions periòdiques amb 
el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges i el Consell de l’Audiovisual de 
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Catalunya, tots ells òrgans creats per l’Estat d’autonomia i que depenen del Parlament de 
Catalunya. 
 
L’any 2014, el síndic major ha participat en dues reunions amb els presidents dels òrgans 
esmentats, els dies 12 de març i 7 de juliol, en les quals van abordar assumptes d’interès 
relacionats amb l’activitat de les institucions respectives. 
 
El 15 de juliol, el síndic major va assistir, al Parlament, a l’acte de presa de possessió de 
tres membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, presidit per Núria de Gispert i 
Català. 
 
 
 
5. ALTRES ACTIVITATS INSTITUCIONALS 


Al llarg de l’any 2014, la Sindicatura ha participat en nombrosos actes, conferències, jor-
nades, seminaris i ha rebut diverses visites de caire institucional: 
 
• El 23 de gener el síndic Andreu Morillas Antolín, acompanyat de la directora de l’Asses-


soria Jurídica, Marta Junquera i Bernal, del supervisor Oriol Torrent i Tort i de l’auditora 
Silvia Espinosa González, va impartir una sessió informativa al Departament de Salut 
sobre aspectes de la contractació en el sector sanitari dirigida als gerents i respon-
sables econòmics de les entitats sanitàries. 


 
• Els dies 17 i 18 de febrer, membres del personal de la Sindicatura van assistir a les 


Jornades sobre la incidència i l’aplicació als governs locals de Catalunya de la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que van tenir lloc al Parlament de 
Catalunya. 


 
• El síndic major i la síndica Emma Balseiro Carreiras van assistir als actes de dol que van 


tenir lloc el mes de març per la mort del president del Consell de Comptes de Galícia, 
Luciano Fariña Busto. 


 
• L’acte institucional amb motiu del Dia internacional de les dones, que va tenir lloc al 


Parlament de Catalunya el dia 7 de març, va comptar amb l’assistència de la síndica 
Maria Àngels Servat i Pàmies. 


 
• En l’àmbit de les relacions internacionals, la Sindicatura de Comptes va rebre el 31 de 


març una delegació de la Cambra Regional de Comptes de Llenguadoc-Rosselló, per 
tractar sobre la fiscalització de les estacions d’esports d’hivern dels Pirineus orientals 
que du a terme l’òrgan de control francès en col·laboració amb la Sindicatura. El síndic 
major i el síndic Miquel Salazar Canalda i tres auditors de la Sindicatura van participar 
en una reunió de treball amb els representants de la delegació francesa, formada pel 
president, Nicolas Brunner, i dos membres de la institució. 
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El síndic major en la V Jornada d’Auditoria del Sector Públic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya, el 24 d’abril, al costat del president del Col·legi, Daniel Faura. 


• El dia 2 d’abril, el síndic major va assistir a la sessió solemne de la Reial Acadèmia de 
Doctors de recepció com a acadèmic numerari d’Oriol Amat i Salas, catedràtic d’Econo-
mia Financera i Comptabilitat i conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 


 
• El 4 d’abril, el síndic major i el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom van participar en 


un seminari de l’Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern 
del Sector Públic (EURORAI) sobre la fiscalització dels ens locals, a Santa Cruz de 
Tenerife. 


 
• La Sindicatura va ser una de les institucions convidades a participar en la Jornada 


sobre transparència, bon govern i integritat institucional als governs locals, organitzada 
per la Diputació de Barcelona el dia 9 d’abril a l’Auditori del Pati Manning a Barcelona. 
El síndic major va intervenir en la inauguració de la Jornada, i el síndic Joan-Ignasi Puig-
dollers i Noblom, responsable de la fiscalització dels ens locals, va participar en una 
taula rodona titulada “Reptes i propostes de futur sobre bon govern i transparència als 
governs locals”. 


 
• La V Jornada d’Auditoria del Sector Públic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes 


de Catalunya, que va tenir lloc el 24 d’abril a la seu del Col·legi amb el lema “Per un 
sector públic més transparent i eficient”, va comptar amb participació de membres i 
personal d’auditoria de la Sindicatura. El síndic major va intervenir en la cloenda de la 
jornada, que també va comptar amb l’assistència dels síndics Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Emma Balseiro Carreiras i Miquel Salazar Canalda. 
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Membres del Ple de la Sindicatura davant l’estàtua de Rafael Casanova, amb motiu de l’ofrena floral de la 
Diada de Catalunya. D’esquerra a dreta: Miquel Salazar, Maria Àngels Servat, Joan-Ignasi Puigdollers, Jaume 
Amat, Jordi Pons, Emma Balseiro i Manel Rodríguez. 


 
• El 3 de juliol, el síndic major va assistir a les jornades del 24è Fòrum de l’Auditor 


Professional organitzades pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya a 
Sitges. 


 
• En el marc dels actes de celebració de la Diada de l’11 de setembre, el 10 de setembre 


el síndic major va assistir a l’acte institucional presidit pel president de la Generalitat, 
Artur Mas i Gavarró, i la presidenta del Parlament, Núria de Gispert i Català, a la Llotja 
de Mar. L’11 de setembre, els membres del Ple de la Sindicatura van fer la tradicional 
ofrena floral al monument a Rafael Casanova. 


 
• Els dies 1, 8, 15 i 22 d’octubre el síndic Miquel Salazar Canalda va assistir al curs Ava-


luació d’inversions públiques: infraestructures i serveis de transport, que organitzava el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i 
al Col·legi d’Economistes de Catalunya. 


 
• El VI Congrés Nacional d’Auditoria en el Sector Públic, que va tenir lloc els dies 13 i 14 


de novembre a Palma de Mallorca, va comptar amb l’assistència del síndic major i dels 
síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Emma Balseiro Carreiras, i de membres del 
personal d’auditoria i de l’Assessoria Jurídica de la Sindicatura de Comptes. En aquesta 
edició del congrés, organitzada per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i la 
Fundación FIASEP (Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector 
Público) amb el lema “Cap a un control més eficaç dels fons públics”, es van impartir 
dues conferències magistrals –a càrrec del catedràtic d’Economia Joan Tugores i Ques i 
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del membre espanyol del Tribunal de Comptes Europeu Baudilio Tomé Muguruza–, i hi 
van haver nou sessions de treball sobre temes d’actualitat relacionats amb l’auditoria i la 
comptabilitat públiques. 


 
• El 20 de novembre, el síndic major va assistir al Palau del Senat, a Madrid, a la pre-


sentació de l’informe anual del Tribunal de Comptes Europeu corresponent a l’exercici 
2013. El membre espanyol de l’òrgan fiscalitzador europeu, Baudilio Tomé Muguruza, va 
pronunciar una conferència titulada “Els dispositius de retiment de comptes i de fisca-
lització de la Unió Europea: llacunes, redundàncies i desafiaments”. 


 
• El 28 de novembre, la síndica Maria Àngels Servat i Pàmies va assistir a l’Assemblea ge-


neral del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local (CSITAL) 
de Barcelona, al Conservatori Municipal de Música Victòria dels Àngels de Sant Cugat 
del Vallès. 


 
• Els dies 29 i 30 de novembre el síndic Andreu Morillas Antolín va assistir, a Platja d’Aro, 


a la XVIII Trobada d’Economia, que es presentava sota el títol “Perspectiva econòmica 
de Catalunya, Espanya i Europa”. 


 
• El 12 de desembre, el síndic major va participar en un seminari sobre la detecció i la 


reducció d’irregularitats en la gestió dels fons europeus i el compliment de la normativa 
de contractació pública de la Unió Europea, organitzat per l’Oficina Europea de Lluita 
contra el Frau (OLAF) a la seu de l’escola ESADE a Barcelona, i va pronunciar una con-
ferència en el marc d’una taula rodona titulada “Fons europeus i contractació pública: 
sistema d’alertes i bones pràctiques des de l’experiència regional”. 


 
En la jornada es va presentar l’estudi “Prevenció del frau en la política de cohesió 2014-
2020: un estudi comparat sobre el correcte compliment i implementació de la normativa 
de la UE en l’àmbit de la 
contractació pública per les 
autoritats contractants i de 
gestió”, dirigit pel catedràtic 
de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona
Joaquín Tornos Mas i que té 
per objecte l’anàlisi de les 
irregularitats en la gestió i la 
implementació dels fons es-
tructurals, especialment fons 
FEDER, en quatre regions
d’Europa: Catalunya (Espa-
nya), Wielkopolska (Polònia), 
Lazio (Itàlia) i Saxònia-Anhalt 
(Alemanya). 


 


Seminari organitzat per l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau 
(OLAF) a la seu d’ESADE, a Barcelona. 
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6. GESTIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA GENERAL 


La tasca fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes és el resultat de l’activitat dels de-


partaments sectorials, que tenen encomanada aquesta funció. El seu desenvolupament 


amb els nivells de qualitat inherents a aquesta funció requereix també, tant pel que fa a 


l’organització interna com a les relacions externes, del suport de l’Assessoria Jurídica i els 


serveis administratius. Per aquest motiu, en aquesta Memòria es comenten alguns dels 


aspectes de funcionament de la Sindicatura de Comptes que es consideren rellevants per 


poder conèixer quina ha estat la seva gestió durant l’any 2014. 


6.1. DIRECCIÓ DE L’ASSESSORIA JURÍDICA 


L’Assessoria Jurídica, que depèn de la Secretaria General, té la funció de proporcionar as-


sessorament jurídic a la Sindicatura de Comptes, i també portar a terme aquelles tasques 


de gestió o de fiscalització que, pel seu contingut jurídic, li siguin assignades.  


 


Les tasques que durant el 2014 l’Assessoria Jurídica ha dut a terme de forma regular es 


concreten en el suport jurídic als òrgans i als departaments de fiscalització de la Sindica-


tura mitjançant l’emissió dels corresponents informes o notes –s’han resolt un total de 


setanta-una consultes, entre verbals i escrites-, la instrucció dels procediments d’ac-


tuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable i la participació en la Comissió 


Tècnica i en la Mesa de Contractació de la Sindicatura. 


 


 


6.1.1. Tramitació d’actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat 


comptable 


Els lletrats adscrits a l’Assessoria Jurídica porten a terme la instrucció de les actuacions 


prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable. Aquests procediments es tramiten a la 


Sindicatura de Comptes per delegació del Tribunal de Comptes, però, no obstant això, cal 


tenir present que la competència jurisdiccional per a l’exigència de responsabilitat comp-


table correspon a l’esmentat Tribunal. Així, doncs, la funció dels lletrats designats per la 


Comissió de Govern de la Sindicatura de Comptes consisteix a realitzar la fase instructora 


d’aquests procediments. Un cop es conclou aquesta fase els procediments es trameten al 


Tribunal de Comptes, on s’inicia el procediment jurisdiccional pròpiament dit, que acaba 


amb la corresponent interlocutòria o sentència. 


La instrucció d’aquests procediments consisteix a investigar si els fets objecte del proce-


diment poden originar responsabilitat comptable. Concretament s’investiga si s’han produït 


accions o omissions contràries a normes de caràcter comptable o pressupostari que, a la 


vegada, hagin provocat perjudicis econòmics directes i quantificables a l’erari públic. Així 


mateix, un cop establerta de forma provisional la possible responsabilitat comptable, i d’a-
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cord amb el que estableix la legislació corresponent, es prenen mesures cautelars a fi de 


garantir el rescabalament per l’erari públic dels perjudicis econòmics que s’hagin pogut 


causar, en cas que així ho determini finalment la corresponent sentència del Tribunal de 


Comptes. 


 


En relació amb els procediments que la Sindicatura té pendents d’instruir, durant l’any 


2014 els lletrats instructors han tramès al Tribunal de Comptes, un cop conclosos, dinou 


procediments d’actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable. 


6.1.2. Tramitació d’escrits que informen de presumptes irregularitats 


De forma periòdica, a la Sindicatura de Comptes es reben escrits que informen de pre-


sumptes irregularitats en diversos àmbits del sector públic. Durant l’exercici 2014 s’han 


rebut divuit escrits d’aquesta mena. Després d’analitzar-los, la Sindicatura de Comptes ha 


facilitat als denunciants la informació pertinent en cada cas, i ha tramès la informació al 


departament corresponent de la Sindicatura, per tal de tenir-la en compte de cara a even-


tuals fiscalitzacions o treballs sobre els fets descrits. 


6.2. DIRECCIÓ DE GOVERN INTERIOR 


Dins aquest apartat de la Memòria s’inclouen les activitats dutes a terme per les diferents 


àrees en què s’estructura la Direcció de Govern Interior: Àrea de Gestió de Personal, Àrea 


de Contractació Administrativa i Règim Interior i Àrea de Pressupostos i Comptabilitat. 


 


 


6.2.1. Àrea de Gestió de Personal 


La informació més rellevant en matèria de personal relativa al 2014 és la següent: 


 


a) Jubilacions 


 


L’any 2014 s’ha jubilat un funcionari pertanyent al Cos d’Uixers. 


b) Plantilla de la Sindicatura de Comptes 


Durant l’any 2014 la plantilla de personal ha disminuït en dues persones: una amb motiu de 


la jubilació esmentada i l’altra per la concessió d’una comissió de serveis. A primers de 


desembre del 2014 es va incorporar a la plantilla un lletrat en comissió de serveis. Així, 


doncs, la plantilla de la Sindicatura de Comptes de Catalunya a 31 de desembre del 2014 


tenia l’estructura següent: 
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Plantilla 1.1.2014 31.12.2014 


Personal funcionari 


Grup A, subgrup A1   


Auditors 31 30 


Lletrats 3 4 


Tècnics superiors 4 4 


Informàtics 2 2 


Grup B, subgrup A2   


Tècnics ajudants d’auditoria 25 25 


Correctors d’estil de grau mitjà 1 1 


Tècnics de grau mitjà 5 5 


Grup C, subgrup C1   


Administratius 15 15 


Grup D, subgrup C2   


Auxiliars administratius 4 4 


Xofers polivalents 1 1 


Agrupació professional   


Uixers 3 2 


Personal eventual 


Cap de comunicació 1 1 


Total 95 94 


 


c) Processos selectius 


D’acord amb les mesures d’austeritat implantades durant l’any 2014, no s’ha portat a terme 


cap procés selectiu. 


d) Mesures de contenció de la despesa 


El pressupost del 2014 de la Sindicatura de Comptes es va reduir en un 10,88% respecte 


al del 2013. 


Per l’aplicació de la normativa pressupostària vigent durant l’exercici 2014 s’han establert 


diverses mesures de reducció de les despeses que han afectat els capítols 1 i 2 del 


pressupost. 


 


e) Formació 


 


El Pla de formació elaborat per la Comissió de Formació i aprovat pel Ple de la Sin-


dicatura de Comptes el 4 de febrer del 2014 s’ha presentat dividit en sis apartats, en fun-
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ció de les necessitats formatives dels diferents col·lectius que integren la plantilla de la 


Sindicatura: 


 


• Auditors, lletrats i ajudants d’auditoria: 2 activitats 


• Auditors i ajudants d’auditoria: 3 activitats 


• Departaments sectorials de l’àmbit local: 2 activitats 


• Secretàries d’alts càrrecs i personal adscrit a Secretaria General: 1 activitat 


• Direcció de Serveis Jurídics: 1 activitat 


• Tot el personal de la Sindicatura de Comptes: 2 activitats 


 


Amb aquesta distribució es pretenia atendre els objectius bàsics de la formació contínua, 


és a dir: facilitar el reciclatge i l’actualització dels coneixements tècnics necessaris per por-


tar a terme les funcions que el personal té encomanades, i potenciar les habilitats reque-


rides per assolir una major qualitat en el compliment de les seves tasques, tenint en comp-


te el nivell de coneixements previs de cada col·lectiu, amb l’objectiu d’assolir una major 


eficàcia formativa de les activitats planificades.  


 


Com a complement a la formació interna planificada dins del Pla de formació de l’exercici, 


al llarg de l’any 2014 s’han atès les sol·licituds que a títol individual ha presentat el personal 


per assistir a activitats formatives organitzades per altres institucions. La Comissió de 


Formació ha vetllat perquè, dins de les necessitats del servei, s’hagin atès totes les peti-


cions, sempre que la formació sol·licitada s’inscrivís en alguna de les modalitats especifi-


cades en l’article 2 dels estatuts de la Comissió de Formació. 


 


El Pla de formació per a l’any 2014 ha generat un total de 2.584,5 hores lectives, de les 


quals 2.141 hores corresponen a formació interna i 443,5 hores a formació externa, i que 


han tingut la distribució següent segons cada àrea de coneixement: 


 


• Jurídica: 804,5 hores 


• Auditoria: 567 hores 


• Econòmica: 452 hores 


• Tècnica: 451 hores 


• Informàtica: 290 hores 


• Gestió: 20 hores 


 


 


6.2.2. Àrea de Contractació i de Règim Interior 


Convenis 


La Sindicatura ha continuat col·laborant amb diverses institucions mitjançant l’acolliment 


d’alumnes en pràctiques per complementar la seva formació. Durant l’any 2014 s’han 


subscrit els convenis següents: 
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• Conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per a la realització de pràc-


tiques relacionades amb l’aplicació dels coneixements jurídics en l’àmbit de les com-


petències assignades a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


• Conveni amb la Universitat de Barcelona (Facultat de Filologia) de col·laboració institu-


cional en un programa de pràctiques per a la formació d’estudiants de tercer cicle. 


 


• Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra en un pro-


grama de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat Pompeu 


Fabra. 


 


• Conveni amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a la realització de pràc-


tiques professionals del Màster oficial en gestió pública. 


 


• Execució dels pactes i activitats establerts en el Conveni signat l’exercici del 2013 amb 


el Departament de Cultura per a l’establiment d’un àmbit d’actuació per posar en funcio-


nament el projecte de gestió documental i arxiu de la Sindicatura de Comptes. 


 


En l’àmbit de fiscalització s’ha signat el conveni següent: 


 


• Conveni amb el Registre Mercantil Central per a l’accés a la informació sobre actes so-


cials inscrits i de denominacions. 


 


En l’àmbit de les corporacions locals s’ha signat el conveni següent: 


 


• Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de 


Catalunya per al retiment telemàtic del Compte general de les corporacions locals. 


 


Contractació administrativa 


L’any 2014 des de l’Àrea de Contractació i Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de 


Catalunya s’han tramitat els contractes següents: 


 


En relació amb l’activitat fiscalitzadora de la Sindicatura:  


 


• A instàncies dels Serveis Informàtics, es va licitar mitjançant un procediment negociat 


sense publicitat el servei informàtic pel manteniment i l’actualització de les llicències del 


programari d’auditoria. 


 


• També a instàncies dels Serveis Informàtics, es va formalitzar la pròrroga del contracte 


del servei informàtic per allotjar el web corporatiu en un centre de dades.  
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• A instàncies dels Serveis Documentals de la Sindicatura, es va formalitzar la pròrroga 


del contracte de traducció del català al castellà d ’informes de fiscalització, memòries i 


d’altres documents similars, i el del servei de reprografia dels informes de la Sindi-


catura. 


Pel que fa als serveis propis de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i altres serveis in-


directament relacionats que esgotaven la seva vigència, es van licitar i adjudicar els con-


tractes següents: 


 


• A instàncies de la Direcció de Govern Interior i de la Direcció de Serveis Informàtics, es 


va licitar mitjançant procediment negociat sense publicitat el servei informàtic per al 


manteniment i l’actualització de les llicències del programa de gestió de personal. 


 


• Es van licitar mitjançant els respectius procediments negociats sense publicitat l’adjudi-


cació dels contractes del servei de neteja de la seu de la Sindicatura, el servei d’assis-


tència mèdica presencial del personal i el subministrament de l’energia elèctrica. 


 


Actuacions de règim interior 


Les actuacions portades a terme en l’àmbit del règim interior de la Sindicatura de Comptes 


de Catalunya han estat principalment dirigides al manteniment de les mesures d’estalvi 


econòmic i energètic. Durant el 2014 s’han mantingut determinades mesures adoptades en 


aquest sentit en l’exercici 2013. S’ha modificat l’horari de treball del personal de la Sindica-


tura a partir de criteris de funcionalitat i racionalitat en la utilització dels recursos materials 


disponibles. 


 


En un altre àmbit, durant l’exercici 2014 s’han registrat d’entrada i sortida en el Registre 


General de la Sindicatura de Comptes un total de 16.118 documents: 3.790 en suport 


paper i 12.328 per via telemàtica (EACAT). 


 


 


6.2.3. Àrea de Pressupostos i Comptabilitat 


L’Àrea de Pressupostos i Comptabilitat ha gestionat durant l’exercici de 2014 el pressupost 


de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de 9.943.982,39 €, amb el detall que consta 


en l’apartat 7 d’aquesta Memòria. 


 


 


6.3. DIRECCIÓ DE SERVEIS DOCUMENTALS 


Dins d’aquest apartat de la Memòria de la Sindicatura s’inclouen les activitats dutes a 


terme per les diferents àrees en què s’estructura la Direcció de Serveis Documentals. 
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6.3.1. Àrea d’Edicions i Publicacions 


La part més important de la tasca editorial és la publicació i distribució dels informes de 


fiscalització de la Sindicatura, que durant l’any 2014, s’han continuat editant en format 


paper, com a informes enquadernats, i en format electrònic, com a fitxers pdf. 


La Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix un nombre important d’entitats, 


òrgans i càrrecs que han de rebre els diferents informes de fiscalització. Així, la distribució 


dels informes ha suposat més d’un miler de trameses personalitzades durant l’any 2014. 


Com a projecte editorial especial, cal destacar el recull en un pen (llapis de memòria), de 


tots els informes publicats durant els trenta anys d’existència de la Sindicatura, en el marc 


de les activitats per commemorar el trentè aniversari de la Llei de creació de la institució 


(Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes). El pen aplega els 704 informes 


aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes entre els anys 1985 i 2013, accessibles en 


format electrònic. La seva elaboració va implicar la localització en els arxius de la Sindi-


catura, i posterior escaneig, de milers de pàgines. 


L’elaboració de la versió castellana dels informes de fiscalització continua representant el 


gruix de l’activitat de traducció. La Sindicatura realitza internament les traduccions que es 


consideren prioritàries, amb personal de l’Àrea d’Edicions i Publicacions. 


 


L’Àrea d’Edicions i Publicacions s’encarrega, també, d’altres traduccions de caràcter pun-


tual per a la Sindicatura: convenis, memòries, textos per al lloc web o per a aplicacions 


informàtiques, i altres documents diversos. 


 


Per tal d’agilitzar i optimitzar les traduccions internes, l’any 2014 s’ha adquirit l’última versió 


del programa de traducció assistida. 


 


6.3.2. Àrea de Documentació 


La biblioteca de la Sindicatura de Comptes de Catalunya és un centre documental espe-


cialitzat en les matèries de comptabilitat, auditoria i finances públiques. 


 


El catàleg de la biblioteca està automatitzat a través del programa informàtic Biblio 3000, i 


la consulta només es pot fer des de la intranet de la Sindicatura. 


 


Els serveis que ofereix són els següents: 


• Consulta del fons bibliogràfic de què disposa la biblioteca. 


• Sol·licitud de monografies o publicacions seriades de què no disposa la biblioteca, a 


través del servei de localització i obtenció de documents. 
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• Recomanació d’adquisició de publicacions que poden ser d’interès per als usuaris de la 


institució a través del servei de desiderata.  


 


• Accés a recursos electrònics i bases de dades contractades pel servei de biblioteca. 


 


6.3.3. Àrea de Serveis Lingüístics 


L’Àrea de Serveis Lingüístics de la Sindicatura de Comptes té com a funció principal el 


control de la qualitat lingüística de tots els documents de la institució. Per aconseguir que 


els documents siguin lingüísticament correctes, l’Àrea de Serveis Lingüístics, a més de 


revisar els textos emesos per qualsevol departament de la Sindicatura, també assessora 


lingüísticament el personal i elabora propostes d’adequació lingüística i formal dels 


textos a les normes gramaticals, a l’estil de redacció i als criteris formals de la mateixa 


Sindicatura.  


 


Durant l’exercici 2014 el major pes en la tasca de l’Àrea de Serveis Lingüístics l’ha tingut la 


revisió dels informes de fiscalització elaborats pels departaments que componen la Sindi-


catura. Altres documents revisats han estat les actes de les diverses comissions de la insti-


tució, informes jurídics, ponències i presentacions, comunicacions internes, resolucions, 


cartes, pàgina web i altres textos. 


 


Per sisè any consecutiu i dins del marc de col·laboració amb el Postgrau  en Asses-


sorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials, de la Facultat de Fi -


lologia de la Universitat de Barcelona, aquesta Àrea va acollir durant els mesos de maig i 


juny una estudiant en pràctiques (seixanta hores) perquè pogués completar la seva for-


mació. 


 


 


6.4. DIRECCIÓ DE SERVEIS INFORMÀTICS 


Els Serveis Informàtics de la Sindicatura de Comptes de Catalunya duen a terme diverses 


activitats en l’àmbit de la planificació, l’elaboració i la gestió dels serveis informàtics, que 


inclouen els projectes informàtics, les aplicacions i tot tipus de recursos informàtics de la 


Sindicatura. 


 


En l’exercici 2014, en el marc del Pla director de tecnologies de la informació de la Sin-


dicatura de Comptes de Catalunya, s’han desenvolupat les activitats següents: 


• Suport a la gestió de projectes 


 


S’han impartit cursos del gestor de projectes d’auditoria corporatiu al personal d’audito-


ria i als síndics i al secretari general. 
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• Web institucional 


 


Al web s’ha afegit una nova secció amb informació per a l’ens fiscalitzat. 


 


També s’ha desenvolupat una nova funcionalitat en l’àrea de corporacions locals que 


permet consultar els comptes rebuts per la Sindicatura en format xbrl de les societats 


mercantils i entitats públiques empresarials del sector local. 


 


S’ha desenvolupat una nova eina per a les corporacions locals per justificar les incidèn-


cies relacionades amb el Compte general que reben en el justificant de recepció que 


els envia la Sindicatura per l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT). 


 


S’han millorat algunes àrees com la del pla anual d’activitats, la de normativa i la del 


registre telemàtic. 


 


• Enviament telemàtic de dades 


 


S’ha facilitat una extracció de la base de dades de comptes de les societats mercantils i 


entitats públiques empresarials al Departament de Governació i Relacions Institucionals 


de la Generalitat per tal que els ens locals no hagin de fer un doble retiment.  


 


Els serveis d’EACAT de retiment del Compte general de les corporacions locals s’han 


adaptat als canvis de l’acord de retiment. També s’han preparat nous serveis per enviar 


els projectes d’informe als ens fiscalitzats i els informes definitius. 


 


• Entorn de treball i col·laboració 


 


Durant el 2014 s’ha continuant millorant la intranet. S’ha fet la informació més accessible 


i s’hi pot accedir amb categorització dels continguts. 


 


• Seguretat de dades 


 


Per millorar la gestió del centre de processament de dades, s’ha treballat en la vir-


tualització de servidors. Durant el 2014, s’ha instal·lat una cabina de discs per contenir 


la informació dels servidors virtualitzats i s’han reutilitzat dos servidors que estaven 


donant servei web per accedir en clúster de vmware a les dades de la cabina. 


 


 


 


7. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 


La Liquidació del pressupost de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2014 es presenta 


a continuació de forma resumida. El seu detall es pot consultar en el Compte de la Sindi-


catura de Comptes, que es lliura al Parlament com a annex d’aquesta Memòria. 
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Crèdits autoritzats i modificacions del pressupost de despeses 


Concepte Import 


Import inicial del pressupost per al 2014 9.943.982,39 


Increments per incorporació de romanents del pressupost del 2013 2.236.767,32 


Import definitiu del pressupost per al 2014 12.180.749,71 


Imports en euros. 


 


Liquidació de l’estat de despeses 


Concepte Import 


Obligacions reconegudes 8.877.749,56 


Romanent del pressupost de despeses de l’exercici 2014 1.066.232,83 


Imports en euros. 


 


Realització de les obligacions reconegudes 


Concepte Import 


Pagaments líquids 8.751.196,43 


Pendent de pagament 126.553,13 


Imports en euros. 


 


Per altra banda, la classificació econòmica del pressupost de despeses per al 2014 és la 


següent: 


 


Classificació econòmica del pressupost de despeses 


Capítols 


Crèdits  


inicials 


Obligacions 


reconegudes 


Pressupost  


disponible 


(sense IR*) 


1. Remuneracions del personal 7.194.892,39 6.580.140,30 614.752,09 


2. Despeses corrents de béns i serveis 2.527.890,00 2.176.825,09 351.064,91 


4. Transferències corrents 10.000,00 5.620,00 4.380,00 


6. Inversions reals 180.000,00 110.664,17 69.335,83 


8. Variació d’actius financers 31.200,00 4.500,00 26.700,00 


Total pressupost 2014 9.943.982,39 8.877.749,56 1.066.232,83 


Imports en euros. 


* IR: Incorporació de romanents. 


 


D’acord amb l’article 54.2 de la Llei 18/2010 de la Sindicatura de Comptes, es fa constar 


que l’Interventor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya no va emetre cap objecció 


per escrit durant aquest exercici. 
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