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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de les lleis 22/1985, de crea-
ció del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya; 
12/1998, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicita-
ris i Relacions Públiques de Catalunya; 11/2003, de creació 
del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, i 
24/2003, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual 
de Catalunya
Tram. 200-00025/10
Aprovació p. 17

1.10. Resolucions

Resolució 830/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 7/2014, sobre les 
subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 
del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, 
corresponents al 2010 i al 2011
Tram. 256-00032/10
Adopció p. 19

Resolució 831/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 9/2014, sobre Sis-
tema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2010 i 
al 2011
Tram. 256-00033/10
Adopció p. 19

Resolució 832/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2014, sobre l’Insti-
tut Català d’Oncologia, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00034/10
Adopció p. 19

Resolució 833/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la climatització de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01208/10
Adopció p. 20

Resolució 834/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la recerca d’inversions i la implantació d’activitats econòmi-
ques al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01210/10
Adopció p. 20

Resolució 835/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els incompliments de la normativa sobre seguretat de la ma-
quinària industrial
Tram. 250-01241/10
Adopció p. 20

Resolució 836/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el foment de l’economia circular
Tram. 250-01005/10
Adopció p. 21

Resolució 837/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la senyalització vertical i horitzontal de la carretera C-55
Tram. 250-01075/10
Adopció p. 21

Resolució 838/X del Parlament de Catalunya, de 
suport a la Declaració a favor del patrimoni natural de Ca-
talunya
Tram. 250-01171/10
Adopció p. 21

Resolució 839/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la planta d’asfalt de l’explotació de Roques Blanques, 
al Bruc
Tram. 250-01224/10
Adopció p. 22

Resolució 840/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la restauració ambiental de l’espai fluvial del riu Ripoll, al pas 
pel terme municipal de Ripollet
Tram. 250-01226/10
Adopció p. 22

Resolució 842/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el trasllat dels catalans privats de llibertat als centres peni-
tenciaris de Catalunya
Tram. 250-01222/10
Adopció p. 22

Resolució 843/X del Parlament de Catalunya, d’ajut 
humanitari a la Franja de Gaza
Tram. 250-01223/10
Adopció p. 23

1.15. Mocions

Moció 149/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
relacions entre la sanitat pública i la privada i sobre la gestió 
estatal de la crisi de l’Ebola
Tram. 302-00207/10
Aprovació p. 23

Moció 150/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
projecte VISC+
Tram. 302-00209/10
Aprovació p. 24

Moció 151/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques socials
Tram. 302-00211/10
Aprovació p. 25

Moció 152/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
defensa del caràcter plurilingüe de l’Estat
Tram. 302-00208/10
Aprovació p. 26
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Moció 153/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
creació de les comarques del Moianès i el Lluçanès i sobre 
els projectes de creació de la comarca de l’Alta Segarra i del 
municipi de Medinyà 
Tram. 302-00210/10
Aprovació p. 27

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
i els pressupostos per al 2015
Tram. 300-00221/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les accions polítiques 
i judicials per a no pagar el deute amb el projecte Castor
Tram. 300-00222/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la presentació dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2015
Tram. 300-00223/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les garanties jurídi-
ques i la tutela dels drets fonamentals de la població immi-
grant a Catalunya, especialment al sistema penitenciari
Tram. 300-00224/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos ge-
nerals de l’Estat per al 2015
Tram. 300-00225/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la posada en marxa 
de nous equipaments sanitaris
Tram. 300-00226/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les inversions produc-
tives
Tram. 300-00227/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2015
Tram. 300-00228/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre el 9N i l’obertura d’un 
procés constituent
Tram. 300-00229/10
Substanciació p. 28

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00039/10
Debat de totalitat p. 29
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 29

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la concessió de sub-
vencions en matèria cultural
Tram. 250-01174/10
Rebuig p. 29

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els ens locals
Tram. 302-00212/10
Rebuig p. 29

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 200-00005/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 29

Projecte de llei del protectorat de les fundacions i 
de verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10
Nomenament d’una relatora p. 30

Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació
Tram. 200-00017/10
Rectificació del text presentat, relativa a les esmenes a 
l’articulat (BOPC 416) p. 30

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 30
Acord de la Comissió sobre les compareixences propo-
sades p. 33

Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 200-00024/10
Debat de totalitat p. 35
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya  p. 35
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini per a proposar compareixences p. 35

Projecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, 
del 8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de 
Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, del 5 de novem-
bre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i 
Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, del 4 de 
juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de 
Catalunya, i la Llei 11/2003, del 13 de juny, de creació del Col-
legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, de modi-
ficació dels requisits d’accés i ampliació dels terminis per a 
la col·legiació
Tram. 200-00025/10
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 35

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10
Debat de totalitat p. 36
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya  p. 36
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini per a proposar compareixences p. 36
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Projecte de llei de l’exercici de les professions titu-
lades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10
Text presentat p. 36

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00033/10
Nomenament d’una relatora p. 70

Proposició de llei del protectorat de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10
Nomenament d’una relatora p. 70

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 71
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 72

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de reprovació dels actes dels 
trabucaires durant la festa major de Cardedeu
Tram. 250-01249/10
Esmenes presentades p. 72

Proposta de resolució sobre la supressió del pro-
grama de TV3 El medi ambient
Tram. 250-01253/10
Esmenes presentades p. 73

Proposta de resolució 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. 250-01254/10
Esmenes presentades p. 73

Proposta de resolució sobre l’elaboració de proto-
cols d’avaluació diagnòstica i terapèutica i d’actuació a les 
escoles amb relació al trastorn per dèficit d’atenció i hipe-
ractivitat
Tram. 250-01256/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la dotació de les esta-
cions de tren de la línia R3 a Osona i el Ripollès amb les in-
fraestructures adequades
Tram. 250-01257/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre l’aturada de la privatit-
zació dels parcs de carreteres dependents de la Generalitat
Tram. 250-01258/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’Ordre 
BSF/130/2014, relativa als criteris per a determinar la capaci-
tat econòmica dels beneficiaris de les prestacions de servei 
no gratuïtes
Tram. 250-01259/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre la posada en marxa de 
la línia d’autobús entre Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i 
la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01260/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre la promoció d’un acord 
social i polític per a l’eradicació de la violència masclista
Tram. 250-01261/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un model 
d’atenció a les malalties minoritàries integrat i en xarxa
Tram. 250-01262/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la redistribució del dè-
ficit de les administracions públiques en benefici dels ens 
locals i sobre la reforma de l’elecció d’alcaldes i regidors 
prevista pel Govern de l’Estat
Tram. 250-01263/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
prevenció de la diabetis de tipus 2
Tram. 250-01264/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre els ingressos extraor-
dinaris dels pressupostos de la Generalitat del 2014
Tram. 250-01265/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la devolució dels im-
ports recaptats amb la taxa de l’euro per recepta
Tram. 250-01266/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre les inspeccions i les 
sancions als establiments comercials
Tram. 250-01267/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la inclusió en els pres-
supostos de la Generalitat del 2015 del pagament de la re-
valoració dels complements de les pensions dels infermers 
jubilats
Tram. 250-01268/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
obligacions contractuals amb relació a la revaloració dels 
complements de les pensions dels infermers jubilats
Tram. 250-01269/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei mèdic dels centres educatius i d’internament de Can 
Llupià i L’Alzina
Tram. 250-01270/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre la reposició de recur-
sos humans als parcs de bombers de Tarragona i Reus
Tram. 250-01271/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77
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Proposta de resolució sobre la reposició de vehi-
cles als parcs de bombers de Tarragona i Reus
Tram. 250-01272/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre el record i reconeixe-
ment dels agents dels Mossos d’Esquadra morts en acte 
de servei
Tram. 250-01273/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre el control de tacògrafs 
digitals
Tram. 250-01274/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre l’adequació de la car-
retera B-204
Tram. 250-01275/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre la residència i centre 
de dia per a persones amb discapacitat física del barri de 
Balàfia, de Lleida
Tram. 250-01276/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-01277/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre la implicació en l’as-
sessorament i el seguiment de l’Hospital Sant Bernabé, de 
Berga
Tram. 250-01278/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut 
Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-01279/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Àngel Guimerà, de Pallejà
Tram. 250-01280/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missió de seguiment del compliment dels acords adoptats 
en el debat general sobre l’increment de la pobresa i les de-
sigualtats
Tram. 250-01281/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre el servei de trens de 
rodalia en les festes locals de Barcelona
Tram. 250-01282/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre el debat del Projecte 
de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la utilització 
confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’or-
ganismes modificats genèticament a Catalunya en la Comis-
sió d’Estudi sobre els Organismes Genèticament Modificats
Tram. 250-01283/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre el garantiment del fi-
nançament del dossier i la documentació necessaris per a 
presentar la candidatura del Priorat a patrimoni mundial de 
la UNESCO
Tram. 250-01285/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la suspensió cautelar 
de la regulació de l’activitat boletaire a les finques públiques 
de la Generalitat al Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la utilització de perso-
nal i recursos públics en la gestió privada de la sanitat
Tram. 250-01288/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre el pagament dels im-
ports pressupostats per a la prestació de serveis residenci-
als per a infants, gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’un pla contra la desnutrició relacionada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la neteja de les rieres 
de Vacarisses
Tram. 250-01291/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre el garantiment de la re-
serva de places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda a l’aparcament de l’estació de tren de Vacarisses-
Torreblanca
Tram. 250-01292/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la seguretat de les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01293/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la dotació necessària 
de càmeres i ordinadors a les unitats de la Divisió d’Investi-
gació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01294/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la prohibició de les ar-
mes robòtiques autònomes i dels sistemes d’armes autò-
noms
Tram. 250-01295/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre la planificació de 
l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre la millora de la línia R3 
de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82



3 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

SUMARI 5

Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse 
dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre el protocol de repara-
ció del dany per a la indemnització de les víctimes d’actu-
acions de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre l’eliminació del dret de 
prioritat o preferència en les concessions i autoritzacions 
administratives establert pel reglament de la Llei 12/1987, de 
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor
Tram. 250-01317/10
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de la modificació de la disposició transitòria 
tercera de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
les mesures administratives implantades per la Federació 
Catalana de Futbol la temporada 2014-2015
Tram. 250-01319/10
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
pendents dels programes de desenvolupament rural del 
2013
Tram. 250-01320/10
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre les prestacions econò-
miques vinculades al servei de les residències
Tram. 250-01322/10
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre els plans estratègics 
de serveis socials
Tram. 250-01323/10
Presentació p. 89

Proposta de resolució sobre els plans de qualitat de 
serveis socials
Tram. 250-01324/10
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord del Govern de l’Estat relatiu al soterrament de la línia 
ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre els crèdits ràpids
Tram. 250-01326/10
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
carretera B-300
Tram. 250-01327/10
Presentació p. 94

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2014, sobre Televisió de Catalunya, SA, corresponent al 
2010, 2011 i 2012
Tram. 256-00037/10
Presentació p. 95
Termini per a proposar compareixences p. 95

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Dictamen de la Comissió de Cultura i Llengua p. 95

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les relacions entre la sanitat pública i la privada
Tram. 302-00207/10
Esmenes presentades p. 96

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la defensa del caràcter plurilingüe de l’Estat
Tram. 302-00208/10
Esmenes presentades p. 100

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el projecte VISC+
Tram. 302-00209/10
Esmenes presentades p. 101

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la resolució de l’expedient de creació de la comarca del 
Moianès
Tram. 302-00210/10
Esmenes presentades p. 106

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques socials
Tram. 302-00211/10
Esmenes presentades p. 107

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els ens locals
Tram. 302-00212/10
Esmenes presentades p. 109

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
19/2014, sobre les instruccions de contractació d’entitats de 
la Universitat de Barcelona, corresponent al 2014
Tram. 258-00028/10
Presentació p. 110
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 110

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00026/10
Adopció p. 111
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
Tram. 410-00010/10
Elecció del secretari p. 111

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 407-00004/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 111

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 627/X, so-
bre l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 290-00558/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 111

Control del compliment de la Resolució 628/X, so-
bre la implantació del model d’atenció oftalmològica del Pla 
de salut de Catalunya 2011-2015 i l’ús de nous fàrmacs per al 
tractament de les patologies oftalmològiques
Tram. 290-00559/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 113

Control del compliment de la Resolució 629/X, so-
bre la prevenció del suïcidi
Tram. 290-00560/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 113

Control del compliment de la Resolució 633/X, so-
bre la regulació de la promoció, la comer cialització i el con-
sum de begudes energètiques
Tram. 290-00564/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 114

Control del compliment de la Resolució 634/X, so-
bre la gestió de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de 
Lleida
Tram. 290-00565/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 115

Control del compliment de la Resolució 636/X, so-
bre l’aplicació de les recomanacions de l’informe derivat del 
compliment de la Moció 3/X, sobre les polítiques de salut
Tram. 290-00567/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 116

Control del compliment de la Resolució 637/X, so-
bre el millorament del servei d’atenció psicològica i psiquià-
trica del CAP La Mina, de Sant Adrià de Besòs
Tram. 290-00568/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 116

Control del compliment de la Resolució 638/X, so-
bre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes 
pendents de l’Hospital de Mataró
Tram. 290-00569/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 117

Control del compliment de la Resolució 639/X, so-
bre la dotació de professionals i pressupostària i l’organitza-
ció dels centres d’atenció primària de Mataró
Tram. 290-00570/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 117

Control del compliment de la Resolució 654/X, so-
bre la prioritat en l’execució de les obres de millorament de 

l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Poblenou de la línia 
4 del metro
Tram. 290-00584/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 118

Control del compliment de la Resolució 689/X, so-
bre l’elaboració i la tramesa al Govern de l’Estat d’una pro-
posta sobre la demarcació i la planta judicial a Catalunya
Tram. 290-00619/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 118

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 71/X, sobre la 
salut mental
Tram. 390-00071/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 118

Control del compliment de la Moció 77/X, sobre la 
seguretat ciutadana
Tram. 390-00077/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 120

Control del compliment de la Moció 79/X, sobre la 
pèrdua de drets en matèria sanitària
Tram. 390-00079/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 121

Control del compliment de la Moció 99/X, sobre el 
transport sanitari
Tram. 390-00099/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 122

Control del compliment de la Moció 110/X, sobre 
el Fons de foment del Programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial
Tram. 390-00110/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 124

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les polítiques d’ocupació per a joves
Tram. 354-00340/10
Sol·licitud i tramitació p. 124

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02042/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02043/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02044/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
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i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02045/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis Oficials d’A gents de la Propietat Im-
mobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02046/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02050/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02051/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02052/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils 
i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02053/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02054/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 352-02055/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02056/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02057/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Llei-
da amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propi-

etat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02058/10
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02059/10
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02060/10
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i 
Favaró, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02061/10
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, 
registrador de la propietat i president de la Secció de Drets 
Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02062/10
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre 
Aznar, responsable de la Càtedra d’Habitatge de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02063/10
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02064/10
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez 
Arias, registrador de la propietat i president del Deganat 
dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02065/10
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Carles Sala i Roca, 
secretari d’Habitatge i Millora Urbana, amb relació al Projec-
te de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la pro-
pietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02066/10
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02067/10
Sol·licitud p. 128
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02068/10
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Im-
mobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02069/10
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils 
i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02070/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02071/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02072/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02073/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Fin-
ques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02074/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02075/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 352-02076/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02077/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02078/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02079/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02080/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’associació Prohabitatge amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02081/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre 
Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Ha-
bitatge a la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02082/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 352-02083/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 352-02084/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02085/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02086/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02087/10
Sol·licitud p. 131
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils 
i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02088/10
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Gremis de Constructors i Obres de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la pro-
pietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02089/10
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02090/10
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02091/10
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 352-02092/10
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02093/10
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català del Sòl amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02094/10
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02095/10
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habi-
tatge . AVS Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incor-
poració de la propietat temporal i de la propietat compartida 
al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02096/10
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02097/10
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02098/10
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02099/10
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02100/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02101/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’Albert Vaquer Aloy, 
catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02102/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira 
Carnicero, registrador de la propietat a Rubí (Vallès Occi-
dental), amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02103/10
Sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença d’Ana Fernández, de-
legada de Comissions Obreres del personal laboral del De-
partament de Justícia, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre els canvis en el model d’aten-
ció mèdica als centres de tancament terapèutic de justícia 
juvenil
Tram. 356-00841/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el document 
«Catalunya. Una agenda de drets humans»
Tram. 356-00870/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Omega Research Foundation davant la Comissió d’Interi-
or perquè informi sobre els treballs de recerca amb relació 
al material antiavalots i de control de masses en esdeveni-
ments polítics
Tram. 356-00885/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre els resultats de les polítiques de 
salut
Tram. 355-00146/10
Substanciació p. 135

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’estra-
tègia industrial i els programes de desenvolupament
Tram. 355-00157/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 135

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la polí-
tica energètica i el Pla d’energia i canvi climàtic 2012-2020
Tram. 355-00158/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 135

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les ac-
tuacions en política industrial i el Pacte per la indústria a 
Catalunya
Tram. 355-00159/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 135

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural sobre el sector forestal i el projecte 
de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 355-00160/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 135

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el sector 
forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 355-00161/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 135

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’acord 
de diàleg social permanent
Tram. 355-00162/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 136

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el con-
tingut i l’abast del Pla estratègic empresarial i per a l’ocupa-
ció de les Terres de l’Ebre
Tram. 355-00163/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 136

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla 
estratègic de les Terres de l’Ebre encarregat a la Universitat 
Rovira i Virgili
Tram. 355-00164/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 136

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

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Obrera Nacional de la Vall d’Aran amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00710/10
Substanciació p. 136

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de la Vall d’Aran amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00711/10
Substanciació p. 136

Compareixença de Juan Antonio Serrano Iglesias, 
president del Gremi d’Hostaleria de la Val d’Aran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00718/10
Substanciació p. 136

Compareixença de Ròsa Maria Salgueiro Pujós, di-
rectora del Centre de Recursos Pedagògics, SE Val d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00726/10
Substanciació p. 136

Compareixença d’Anna Mulà, en representació de 
la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i de la Fundació Franz Weber, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00730/10
Substanciació p. 136

Compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associa-
ció Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00732/10
Substanciació p. 137

Compareixença de Joyce Hatheway Poole, de la 
Universitat de Cambridge, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00735/10
Decaïment p. 137

Compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit 
d’ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Colorado, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00736/10
Decaïment p. 137

Compareixença de Carmen Maté García, investiga-
dora i col·laboradora de la Facultat de Biologia de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00737/10
Substanciació p. 137

Compareixença de Jaume Fatjó, doctor en vete-
rinària i director de la Càtedra Fundació Afinitty «Animals i 
Salut» de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 353-00738/10
Substanciació p. 137

Compareixença de Magda Oranich, presidenta de 
la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col-
legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00739/10
Decaïment p. 137

Compareixença de Jordi Portabella i Calvete, biò-
leg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00740/10
Substanciació p. 138

Compareixença de Marta Tafalla, doctora en filoso-
fia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
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fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 353-00741/10
Substanciació p. 138

Compareixença de Ramon Garcia, auxiliar sanitari 
de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00742/10
Substanciació p. 138

Compareixença d’Alejandra Garcia, periodista, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00743/10
Decaïment p. 138

Compareixença d’Adela Cortina, catedràtica d’èti-
ca i filosofia de la Universitat de València, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 353-00747/10
Decaïment p. 138

Compareixença de Jaime Vidal, etòleg de gossos, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00751/10
Substanciació p. 138

Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció de llei de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern
Tram. 353-00781/10
Substanciació p. 138

Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap de l’Àrea 
de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00782/10
Substanciació p. 139

Compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevi-
la, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00783/10
Substanciació p. 139

Compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, presi-
dent de Transparència Internacional Espanya, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00790/10
Decaïment p. 139

Compareixença de Helen Darbishire, directora exe-
cutiva d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00791/10
Substanciació p. 139

Compareixença de Daniel Innerarity, catedràtic de 
filosofia i investigador de la Universitat del País Basc, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 353-00792/10
Decaïment p. 139

Compareixença de Manuel Villoria Mendieta, cate-
dràtic de ciències polítiques de la Universitat Rei Joan Car-

les, amb relació a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00793/10
Decaïment p. 139

Compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, ca-
tedràtic de ciència política i director de l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00794/10
Decaïment p. 139

Compareixença de Josep Maria Vallès i Casadevall, 
catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00795/10
Decaïment p. 139

Compareixença de Bruce Cain, professor de cièn-
cia política de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 353-00796/10
Decaïment p. 140

Compareixença de Francesc Torralba Roselló, ca-
tedràtic d’ètica de la Universitat Ramon Llull, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00799/10
Substanciació p. 140

Compareixença de Joat Henrich i Ballester, presi-
dent de l’Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 353-00801/10
Substanciació p. 140

Compareixença del president de l’Associació de 
Tècnics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00804/10
Substanciació p. 140

Compareixença de Victòria Camps Cervera, cate-
dràtica d’ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00805/10
Decaïment p. 140

Compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 353-00806/10
Substanciació p. 140

Compareixença de Byung-Chul Han amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00808/10
Decaïment p. 140

Compareixença d’Immanuel Birmelin, etòleg de la 
Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00809/10
Substanciació p. 140

Compareixença de Luis Flores Girón, veterinari de 
fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei de modifi-



3 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

SUMARI 12

cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00810/10
Substanciació p. 141

Compareixença de Leonardo Anselmi Rafaelli, di-
rector executiu de la Fundació Franz Weber i membre de 
l’Associació Animalista Libera, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00811/10
Substanciació p. 141

Compareixença del president o d’una representa-
ció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00812/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00813/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Trans-
portistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de co-
operatives
Tram. 353-00814/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00815/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença del president o d’una representa-
ció de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usu-
aris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de coope-
ratives
Tram. 353-00816/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença del president o d’una representa-
ció de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00817/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença del director o d’una representació 
de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00818/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença de David Cos, president del grup 
Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00819/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença de Miquel Àngel Oliva, director ge-
neral d’Abacus Cooperativa, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 353-00820/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, di-
rector general de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 353-00821/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença d’Antoni Pané, director general de 
la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 353-00822/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença de Carles de Ahumada, director 
de la cooperativa L’Olivera, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 353-00823/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença de Pere Ferré, director de Coselva, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00824/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença d’una representació de Coop57, 
cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00825/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença d’una representació del Col·lectiu 
Ronda amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00826/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença de Lluís Roig, gerent de Cellers Do-
menys i president de l’Associació de Seccions de Crèdit, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00827/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença d’una representació de la Caixa 
d’Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00828/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Jordi Via, fundador de la Xar-
xa d’Economia Solidària de Catalunya i membre del grup 
ECOS, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00829/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença del director general d’Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom i responsable del Re-
gistre Central de Cooperatives de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00830/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença d’una representació de la Fundació 
del Món Rural amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00831/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, coordina-
dor del Fòrum d’Economia Social, amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 353-00832/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00833/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença d’una representació de Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 353-00834/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Llorenç Serrano, coordinador 
de l’Àrea d’Economia Social de Comissions Obreres de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00835/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144
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Compareixença de Guernica Facundo, coordina-
dora de LabCoop, Laboratory of Cooperative Social Entre-
preneurship, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00836/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Comptabilitat i Direcció amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00837/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’Ivan Miró i Acedo, investigador 
en economia social i docent d’història del cooperativisme 
al postgrau d’Economia Cooperativa de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives
Tram. 353-00838/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00839/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença de Francesc Iglésies, professor 
d’economia social de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00840/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00841/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença de Miquel Miró, expert en finances 
cooperatives, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00842/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença de Jordi Garcia Jané, especialista 
en cooperativisme i economia solidària, amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00843/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic 
d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00844/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Mònica Reig, directora del pro-
grama Partners d’Esade i ex-directora general de la coope-
rativa CTF, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00845/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, eco-
nomista, professor de règim fiscal de l’empresa i sistema 
fiscal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra i assessor de 
la Federació de Cooperatives de Serveis, amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00846/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Carme Díaz Corral, economista 
i investigadora en cooperativisme i gènere, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00847/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Cristina R. Grau i López, advo-
cada mercantilista i experta en dret cooperatiu, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00848/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Mar Garriga, advocada experta 
en cooperatives i cap del Servei Jurídic i Laboral de la Fede-
ració de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00849/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea d’Aturats davant la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació per a explicar les seves reivindicaci-
ons i propostes amb relació a la desocupació
Tram. 357-00244/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 145

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Persones Sordes de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre l’accessi-
bilitat universal dels estudiants sords
Tram. 357-00313/10
Substanciació p. 146

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
la situació del català en l’àmbit de l’Administració de justícia
Tram. 357-00324/10
Substanciació p. 146

Compareixença del degà a Catalunya del Col·legi 
de Registradors de la Propietat i Mercantils davant la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans per a posicionar-se sobre les 
propostes en curs per a reformar les funcions dels registres 
i sobre la col·laboració amb les administracions territorials i 
ambientals
Tram. 357-00328/10
Decaïment p. 146

Compareixença d’una representació de Medicus 
Mundi davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a presentar l’informe «La salut en la coope-
ració i l’ajuda humanitària 2013»
Tram. 357-00598/10
Substanciació p. 146

Compareixença d’una representació d’Autors i Au-
tores en Perill d’Extinció davant la Comissió de Cultura i 
Llengua per a exposar la seva posició amb relació a la soci-
alització dels llibres
Tram. 357-00682/10
Substanciació p. 146

Compareixença d’una representació de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per a presentar els projectes musicals i socials de l’entitat
Tram. 357-00716/10
Substanciació p. 146

Compareixença de José Antonio Bruna Vilanova, 
conseller del Consell General d’Aran, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la seva posició 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 357-00719/10
Substanciació p. 146

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior, en compliment de la Moció 
144/X, per a informar sobre les agressions racistes de Lleida 
del 22 de setembre de 2014
Tram. 357-00750/10
Substanciació p. 147
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Compareixença d’una representació de la Secreta-
ria d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 357-00752/10
Substanciació p. 147

Compareixença d’una representació del Departa-
ment d’Ensenyament davant la Comissió d’Estudi de la Re-
forma Horària
Tram. 357-00753/10
Substanciació p. 147

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00754/10
Substanciació p. 147

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00755/10
Substanciació p. 147

Compareixença d’Elena Sintes Pascual, sociòloga, 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00756/10
Substanciació p. 147

Compareixença d’una representació d’Arhoe Ca-
talunya davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària 
per a informar sobre les activitats de l’associació, les con-
clusions dels congressos i les propostes per a racionalitzar 
els horaris
Tram. 357-00757/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 147

Compareixença de Carles Ruiz, representant de 
Localret, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a ex-
plicar la visió d’aquesta empresa sobre la nova Llei general 
de telecomunicacions
Tram. 357-00758/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença del president d’Ecom davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar les propostes 
d’integració i d’inserció laboral de les persones amb disca-
pacitat en l’empresa ordinària
Tram. 357-00759/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença de la presidenta de l’Associació 
Catalana de Treball amb Suport (Actas) davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a explicar les propostes d’integra-
ció i d’inserció laboral de les persones amb discapacitat en 
l’empresa ordinària
Tram. 357-00760/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença del president de l’Associació Ca-
talana per a la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar les 
propostes d’integració i d’inserció laboral de les persones 
amb discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 357-00761/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el Projecte 
futur sector fusta
Tram. 357-00762/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença de Pere Guerra Serra, representant 
a Catalunya de l’Associació Nacional de Productors d’Ener-
gia Fotovoltaica (Anpier), davant la Comissió d’Empresa i 

Ocupació per a explicar la situació del sector de l’energia 
fotovoltaica
Tram. 357-00763/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença d’una representació de Pimec Jo-
ves Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a presentar la sectorial de joves empresaris de Pimec
Tram. 357-00764/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença d’una representació del col·lectiu 
Parad@s +50, de Terrassa (Vallès Occidental), davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar la seva visió de 
la realitat i les seves propostes
Tram. 357-00765/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Club del Trabajo, de Badia del Vallès (Vallès Occidental), 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar la 
seva visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 357-00766/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Desocupats Actius de la Garrotxa davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a explicar la seva visió de la reali-
tat i les seves propostes
Tram. 357-00767/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la Directi-
va 2012/13/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa 
al dret a la informació en els processos penals
Tram. 357-00768/10
Substanciació p. 149

Compareixença d’una representació de l’Asso-
ciació de Desocupats Majors de 50 Anys, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a explicar la seva visió de la realitat i les seves 
propostes
Tram. 357-00769/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Desocupats Grans Actius, de Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelonès), davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a explicar la seva visió de la realitat i les seves 
propostes
Tram. 357-00770/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença del secretari d’Ocupació i Rela-
cions Laborals davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a informar sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre 
l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
Tram. 357-00771/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença de Xavier Casares, president del 
Consell Català de Formació Professional, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el compli-
ment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fo-
mentar l’ocupació
Tram. 357-00772/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació per a presentar l’acord de diàleg social per-
manent
Tram. 357-00773/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149
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Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a presentar l’acord de diàleg social permanent
Tram. 357-00774/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença d’una representació de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a presentar l’acord de diàleg so-
cial permanent
Tram. 357-00775/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Compareixença d’una representació de Pimec da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar 
l’acord de diàleg social permanent
Tram. 357-00776/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Compareixença d’una representació de Fepime Ca-
talunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a pre-
sentar l’acord de diàleg social permanent
Tram. 357-00777/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Compareixença d’una representació de la coordi-
nadora de Contact Center de la Unió Sindical Obrera de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
explicar la problemàtica del sector
Tram. 357-00778/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Compareixença del director general de Telecomu-
nicacions i Societat de la Informació davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a explicar l’ús de recursos públics 
per a la monitorització de les xarxes socials amb criteris ide-
ològics per mitjà del Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya
Tram. 357-00779/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Compareixença d’una representació del Sindicat 
d’Inspectors de Treball i Seguretat Social davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre els incompli-
ments de les condicions acordades per l’Administració de 
l’Estat i la Generalitat amb relació al traspàs de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social
Tram. 357-00780/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Compareixença de Pere Guerra Serra, delegat a 
Catalunya de l’Associació Nacional de Productors d’Energia 
Fotovoltaica, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a explicar la situació del sector de l’energia fotovoltaica
Tram. 357-00781/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a explicar la situació del sector elèctric i els efectes sobre el 
conjunt de la indústria i la possible vaga sectorial
Tram. 357-00782/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 151

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a explicar la situació del sector elèctric i els efectes 
sobre el conjunt de la indústria i la possible vaga sectorial
Tram. 357-00783/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 151

Compareixença del director general del Centre Tec-
nològic Forestal de Catalunya davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació per a informar sobre el sector forestal i el pro-
jecte de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 357-00784/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 151

Compareixença del director general de Medi Natu-
ral i Biodiversitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a informar sobre el sector forestal i el projecte de clúster 
de la fusta i la biomassa
Tram. 357-00785/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 151

Compareixença d’Alfons Labrador, director d’es-
tudis de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar l’Informe sobre 
l’evolució de les desigualtats socials a Catalunya, elaborat 
pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals
Tram. 357-00786/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 151

Compareixença d’Alba Garcia Sánchez, secretària 
de la Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a ex-
plicar l’Informe sobre l’evolució de les desigualtats socials a 
Catalunya, elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals
Tram. 357-00787/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 151

Compareixença d’Helena Villarejo Galende, profes-
sora de dret administratiu de la Universitat de Valladolid, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
el marc jurídic dels centres comercials urbans i els business 
improvement districts (BID)
Tram. 357-00788/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 151

Compareixença de Juan Alfonso Santamaría, cate-
dràtic de dret administratiu, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació per a informar sobre el marc jurídic dels centres 
comercials urbans i els business improvement districts (BID)
Tram. 357-00789/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença de Fernando Mora Bongera, expert 
en àrees empresarials i secretari d’ajuntament, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el marc 
jurídic dels centres comercials urbans i els business impro-
vement districts (BID)
Tram. 357-00790/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació de Gesturbà, 
Associació per a la Gestió dels Centres Urbans de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i 
els business improvement districts (BID)
Tram. 357-00791/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença del director general de Comerç da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
el Decret de venda no sedentària
Tram. 357-00792/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació de l’Eix Co-
mercial Sant Andreu davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre el projecte d’ampliació del centre 
comercial La Maquinista
Tram. 357-00793/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Veïns de Sant Andreu de Palomar davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el projecte d’am-
pliació del centre comercial La Maquinista
Tram. 357-00794/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Veïns del Bon Pastor davant la Comissió d’Empresa 
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i Ocupació per a informar sobre el projecte d’ampliació del 
centre comercial La Maquinista
Tram. 357-00795/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació de la platafor-
ma Afectados por AFV Union Hipotecaria davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació 
creada per les actuacions de determinats prestadors en el 
refinançament de deutes
Tram. 357-00796/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença de Francesc Barriendos, en repre-
sentació d’Alfer Motos, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a explicar la situació del sector de la motocicleta 
elèctrica
Tram. 357-00797/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença de Marc Barceló, en representació 
de Volta Motorbikes, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a explicar la situació del sector de la motocicleta 
elèctrica
Tram. 357-00798/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença d’Eduard Torres, en representació 
de Torrot Electric Europe, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a explicar la situació del sector de la motoci-
cleta elèctrica
Tram. 357-00799/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença de Xavier López, en representació 
de l’Associació Catalana de la Moto Elèctrica, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar la situació del 
sector de la motocicleta elèctrica
Tram. 357-00800/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença del secretari d’Ocupació i Relaci-
ons Laborals davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a explicar els criteris d’elaboració del Programa operatiu del 
Fons social europeu de Catalunya 2014-2020
Tram. 357-00801/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença del secretari d’Ocupació i Relaci-
ons Laborals davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar del balanç del Programa operatiu del Fons social 
europeu de Catalunya 2007-2013
Tram. 357-00802/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a presentar l’informe «Indicadors 
socials a Catalunya amb relació al context estatal i europeu»
Tram. 357-00803/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença d’Ana Fernández, delegada de Co-
missions Obreres del personal laboral del Departament de 
Justícia, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per 
a informar sobre els canvis en el model d’atenció mèdica als 
centres de tancament terapèutic de justícia juvenil
Tram. 357-00804/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença d’una representació d’Amnistia In-
ternacional davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació per a presentar el document «Catalunya. 
Una agenda de drets humans»
Tram. 357-00805/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença d’una representació d’Omega Re-
search Foundation davant la Comissió d’Interior per a in-
formar sobre els treballs de recerca amb relació al material 
antiavalots i de control de masses en esdeveniments polítics
Tram. 357-00806/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibili-
tat de l’Administració local
Tram. 380-00005/10
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió p. 154

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5831-2014 interpo-
sat pel president del Govern de l’Estat contra el Decret llei 
6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 381-00005/10
Coneixement p. 157
Acord de compareixença del Parlament p. 157
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de les lleis 22/1985, de 
creació del Col·legi Professional de Perio-
distes de Catalunya; 12/1998, de creació del 
Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Rela-
cions Públiques de Catalunya; 11/2003, de 
creació del Col·legi Professional de Disseny 
Gràfic de Catalunya, i 24/2003, de creació 
del Col·legi Professional de l’Audiovisual de 
Catalunya
Tram. 200-00025/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 43, 29.10.2014, DSPC-P 82

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 d’oc·
tubre de 2014, a proposta del Govern, un cop escol·
tada la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 
del Reglament, ha acordat de tramitar directament i 
en lectura única el Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/1985, del 8 de novembre, de creació del Col·
legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 
12/1998, del 5 de novembre, de creació del Col·legi de 
Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de 
Catalunya, la Llei 24/2003, del 4 de juliol, de crea·
ció del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Cata·
lunya, i la Llei 11/2003, del 13 de juny, de creació del 
Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, 
de modificació dels requisits d’accés i ampliació dels 
terminis per a la col·legiació (tram. 200·00025/10).

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

Llei de modificació de les lleis 22/1985, de creació 
del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya; 
12/1998, de creació del Col·legi de Publicitàries i Pu·
blicitaris i Relacions Públiques de Catalunya; 11/2003, 
de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic 
de Catalunya, i 24/2003, de creació del Col·legi Profes·
sional de l’Audiovisual de Catalunya

Preàmbul

El Col·legi Professional de Periodistes de Catalu·
nya va ésser creat per mitjà de la Llei 22/1985, del 8 
de novembre; el Col·legi de Publicitàries i Publicita·
ris i Relacions Públiques de Catalunya, per mitjà de 
la Llei 12/1998, del 5 de novembre; el Col·legi Profes·
sional de Disseny Gràfic de Catalunya, per mitjà de 
la Llei 11/2003, del 13 de juny, i el Col·legi Professio·

nal de l’Audiovisual de Catalunya, per mitjà de la Llei 
24/2003, del 4 de juliol.

En el moment en què es van crear els quatre col·legis 
que agrupen els professionals de l’àmbit de la comu·
nicació, un nombre significatiu dels professionals que 
exercien la professió a Catalunya no tenien la titulació 
universitària específica exigida per les lleis de creació, 
sinó que exercien la professió amb uns estudis diferents, 
o sense cap altre estudi que la pròpia experiència en 
el camp de la comunicació. Per tal de permetre la col·
legiació d’aquests professionals, cada una de les lleis de 
creació va establir un període transitori durant el qual 
s’admetia la incorporació de professionals que acredi·
tessin una certa experiència en l’exercici de la professió. 
Aquest règim transitori va ésser avalat per la Sentència 
del Tribunal Constitucional 42/1986, del 10 d’abril, i es 
fonamentava en raons d’interès públic i de coherència 
que permetien la incorporació al col·legi de tots els pro·
fessionals que exercien la professió, tant si tenien la titu·
lació universitària específica com si no la tenien.

Tanmateix, tot i que els períodes transitoris d’incorpo·
ració als col·legis van ésser d’entre dos i cinc anys, la 
manca de recursos econòmics i personals en els inicis 
dels col·legis no va permetre d’informar tots els pro·
fessionals que exercien la professió de la possibili·
tat de col·legiar·se, sense que això fos un obstacle per 
a l’exercici de la professió, atès que el règim de col·
legiació per a aquestes professions és voluntari.

Per aquest motiu, hi ha professionals que exerceixen la 
professió des de fa molts anys, alguns dels quals ocu·
pen llocs de responsabilitat importants en empreses 
punteres del sector, que no es poden col·legiar perquè 
no tenen la titulació i perquè el període transitori esta·
blert per a fer·ho ha finalitzat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.a de la Llei 
7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions ti·
tulades i dels col·legis professionals, els col·legis tenen, 
entre altres funcions públiques, la de garantir que l’exer·
cici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia 
i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els in·
teressos dels destinataris de l’actuació professional.

En aquest sentit, el col·legi és competent per a vetllar 
per la bona pràctica de l’exercici professional no no·
més en benefici dels col·legiats, sinó especialment i 
significativament en benefici dels consumidors i usua·
ris dels serveis prestats pels professionals del sector de 
la comunicació. Per aquest motiu, convé que un gran 
nombre de professionals estiguin incorporats al col·
legi professional corresponent.

Així doncs, aquesta modificació legislativa dóna la 
possibilitat, a tots els professionals que exerceixen la 
professió de periodista, publicitari o relacions públi·
ques, dissenyador gràfic o comunicador audiovisual i 
que no tenen les titulacions exigides per les lleis de 
creació i pels estatuts vigents, d’incorporar·se als col·
legis professionals respectius en qualitat de col·legiats.
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A aquests objectius respon aquesta llei, que s’estructu·
ra en quatre articles: l’article 1, sobre la incorporació 
al Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya; 
l’article 2, sobre la incorporació al Col·legi de Publi·
citàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Cata·
lunya; l’article 3, sobre la incorporació al Col·legi Pro·
fessional de Disseny Gràfic de Catalunya, i l’article 4, 
sobre la incorporació al Col·legi Professional de l’Au·
diovisual de Catalunya.

Article 1. Incorporació al Col·legi Professional 
de Periodistes de Catalunya

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 
22/1985, del 8 de novembre, de creació del Col·legi 
Professional de Periodistes de Catalunya, que resta re·
dactada de la manera següent: 

«En els supòsits a què fan referència les disposicions 
transitòries primera i segona, el termini perquè els pe·
riodistes i els fotoperiodistes s’incorporin al Col·legi 
Professional de Periodistes de Catalunya fineix el 31 
de desembre de 2015.»

Article 2. Incorporació al Col·legi  
de Publicitàries i Publicitaris i Relacions 
Públiques de Catalunya

Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 
12/1998, del 5 de novembre, de creació del Col·legi de 
Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de 
Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

«Es poden integrar al Col·legi de Publicitàries i Publi·
citaris i Relacions Públiques fins al 31 de desembre de 
2015 els professionals que estiguin en algun dels supò·
sits següents i que ho sol·licitin: 

»a) Els diplomats d’escoles universitàries relatives a la 
professió, amb estudis d’una durada no inferior a tres 
anys acadèmics, que acreditin a la Comissió d’Habili·
tació, de manera fefaent, l’exercici de la professió du·
rant un període mínim de dos anys.

»b) Els professionals inscrits abans del 20 de novem·
bre de 1998 en el Registre del cens de professionals de 
relacions públiques, creat pel Decret 146/1991, del 22 
d’abril, o en els registres oficials equivalents, que acre·
ditin, de manera fefaent, un mínim de dos anys d’ex·
periència en l’exercici de la professió.

»c) Els professionals que acreditin a la Comissió d’Ha·
bilitació, de manera fefaent, capacitat professional 
pràctica i quatre anys d’exercici o dedicació a les tas·
ques pròpies de la professió.»

Article 3. Incorporació al Col·legi Professional 
de Disseny Gràfic de Catalunya

Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 
11/2003, del 13 de juny, de creació del Col·legi Profes·
sional de Disseny Gràfic de Catalunya, que resta re·
dactada de la manera següent: 

«Es poden integrar en el Col·legi Professional de Dis·
seny Gràfic de Catalunya els professionals que, tot i no 
tenir el títol que estableix l’article 3, ho sol·licitin fins 
al 31 de desembre de 2015 i que estiguin en algun dels 
supòsits següents: 

»a) Els professionals que estiguin en possessió dels tí·
tols de tècnic superior o de graduat superior en l’espe·
cialitat de disseny gràfic i que acreditin a la Comis·
sió d’Habilitació, de manera fefaent, que han exercit la 
professió durant un període mínim de tres anys.

»b) Els professionals que estiguin en possessió dels tí·
tols de tècnic superior en realització d’audiovisuals i 
espectacles o de tècnic superior en disseny i produc·
ció editorial i acreditin a la Comissió d’Habilitació, de 
manera fefaent, que han exercit la professió durant un 
període mínim de tres anys.

»c) Els professionals que acreditin a la Comissió d’Ha·
bilitació, de manera fefaent, l’exercici o la dedicació a 
les tasques pròpies de la professió durant un període 
mínim de quatre anys.»

Article 4. Incorporació al Col·legi Professional 
de l’Audiovisual de Catalunya

Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 
24/2003, del 4 de juliol, de creació del Col·legi Profes·
sional de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redac·
tada de la manera següent: 

«Es poden integrar al Col·legi Professional de l’Audio·
visual de Catalunya les persones que estiguin en algun 
dels supòsits especificats en aquesta disposició i que 
ho sol·licitin fins al 31 de desembre de 2015, i especi·
alment: 

»a) Les persones amb el títol de llicenciatura o docto·
rat en comunicació audiovisual.

»b) Les persones amb el títol de llicenciatura o docto·
rat en una carrera universitària altra que la de comu·
nicació audiovisual que acreditin, de manera fefaent, 
que han exercit la professió, com a principal activitat 
professional, en el camp de l’audiovisual o en el de la 
docència en àmbits d’aquest sector almenys durant els 
darrers dos anys.

»c) Els professionals que acreditin a la Comissió d’Ha·
bilitació, de manera fefaent, l’exercici o la dedicació a 
les tasques pròpies de la professió durant un període 
mínim de quatre anys.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

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

Resolució 830/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 7/2014, sobre les subvencions nomi-
natives previstes en els articles 48 i 78 del 
pressupost de despeses de la Generalitat de 
Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011
Tram. 256-00032/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 16, 16.10.2014, DSPC-C 506

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses·
sió tinguda els dies 14 i 16 d’octubre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla·
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe 
de fiscalització 7/2014, sobre les subvencions nomi·
natives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost 
de despeses de la Generalitat de Catalunya, correspo·
nents al 2010 i al 2011 (tram. 256·00032/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis·
calització 7/2014, sobre les subvencions nominatives 
previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de des·
peses de la Generalitat de Catalunya, corresponents al 
2010 i al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco·
llides en l’Informe de fiscalització 7/2014.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

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

Resolució 831/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 9/2014, sobre Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00033/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 16, 16.10.2014, DSPC-C 506

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses·
sió tinguda els dies 14 i 16 d’octubre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla·
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 

fiscalització 9/2014, sobre Sistema d’Emergències Mè·
diques, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256·
00033/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis·
calització 9/2014, sobre Sistema d’Emergències Mèdi·
ques, SA, corresponent al 2010 i al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco·
llides en l’Informe de fiscalització 9/2014.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

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

Resolució 832/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 12/2014, sobre l’Institut Català d’On-
cologia, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00034/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 16, 16.10.2014, DSPC-C 506

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 14 i 16 d’octubre, ha debatut les pro·
postes de resolució presentades pels grups parlamen·
taris subsegüents a la presentació de l’Informe de fis·
calització 12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, 
corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256·00034/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis·
calització 12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, 
corresponent al 2009 i al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco·
llides en l’Informe de fiscalització 12/2014.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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Resolució 833/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la climatització de l’Oficina de Treball 
de la Generalitat de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01208/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 28, 22.10.2014, DSPC-C 511

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin·
guda el 22 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la climatització de l’Ofi·
cina de Treball de la Generalitat de Santa Coloma de 
Gramenet (tram. 250·01208/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es·
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió (reg. 82590).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar, 
dins el darrer trimestre del 2014, les obres d’adequació 
i rehabilitació de la climatització necessàries a les ofi·
cines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) de la plaça 
d’en Vilaseca de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

El secretari  El president
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Ferran Pedret i Santos Rafael Luna Vivas

Resolució 834/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la recerca d’inversions i la im-
plantació d’activitats econòmiques al Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01210/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 28, 22.10.2014, DSPC-C 511

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin·
guda el 22 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la recerca d’inversions i la 
implantació d’activitats econòmiques al Centre Direc·
cional de Cerdanyola del Vallès (tram. 250·01210/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es·
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió (reg. 82588).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a utilitzar 
tots els instruments de la Generalitat de Catalunya 
–Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, Invest 
in Catalonia i Incasòl, entre altres– per a la recerca 
de noves inversions industrials i tecnològiques i la im·
plantació de noves activitats econòmiques a la resta de 
sòl disponible del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès. En l’hipotètic supòsit que el desenvolupa·
ment terciari previst en el Centre Direccional es mate·
rialitzés en un gran establiment comercial territorial, 
o més –un cop coneguts l’abast i les característiques–, 
caldria dotar les associacions de comerciants dels mu·
nicipis situats en l’àrea d’influència del suport tècnic 
necessari i els recursos econòmics proporcionats per 
a desenvolupar actuacions específiques de dinamitza·
ció que restableixin l’equilibri, potenciant l’atractiu i la 
competitivitat del comerç urbà de proximitat.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

El secretari  El president
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Ferran Pedret i Santos Rafael Luna Vivas

Resolució 835/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els incompliments de la normativa so-
bre seguretat de la maquinària industrial
Tram. 250-01241/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 28, 22.10.2014, DSPC-C 511

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin·
guda el 22 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre els incompliments de la 
normativa sobre seguretat de la maquinària industrial 
(tram. 250·01241/10), presentada pel Grup Parlamen·
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par·
lamentari de Convergència i Unió (reg. 82589).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un protocol d’actuació que estableixi un circuit d’in·
formació entre les diferents unitats del Departament 
d’Empresa i Ocupació, amb la finalitat bàsica de ga·
rantir una resposta adequada, integrada i coordinada en 
matèria de seguretat de màquines i, quan calgui, com·
partir la informació necessària entre les unitats afec·
tades –centres de seguretat i salut laboral, seccions 
territorials encarregades de la seguretat industrial i de·
legacions territorials de la Inspecció de Treball– i po·
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der comunicar a l’empresa usuària de la màquina i, si és 
el cas, al fabricant o al seu representant legal a la Unió 
Europea els casos d’incompliments o no conformitats 
relacionades amb la seguretat de les màquines, per tal 
que puguin incorporar·hi les mesures correctores.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

El secretari  El president
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Ferran Pedret i Santos Rafael Luna Vivas

Resolució 836/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el foment de l’economia circular
Tram. 250-01005/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 27, 22.10.2014, DSPC-C 509

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió 
interdepartamental de foment de l’economia circular 
(tram. 250·01005/10), presentada pel Grup Parlamen·
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par·
lamentari de Convergència i Unió (reg. 65422).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar, debatre i presentar propostes sobre les 
oportunitats que genera per al nostre país el nou model 
de l’economia circular, en el marc del Grup de Treball 
Interdepartamental per a l’Economia Verda i les altres 
comissions de temàtiques vinculades.

b) Definir, de manera coordinada amb els grups par·
lamentaris a la Comissió parlamentària de Territori i 
Sostenibilitat, les mesures que es puguin impulsar en 
matèria d’economia circular, un cop s’hagin presentat 
les conclusions i propostes subsegüents als treballs.

c) Dur a terme la compareixença de la directora general 
de polítiques ambientals davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat abans del final d’aquest període de sessi·
ons, per a informar sobre l’estat dels treballs del Grup 
de Treball Interdepartamental per a l’Economia Verda i 
altres comissions de temàtiques vinculades i les previsi·
ons de presentació i implementació de propostes.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

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

Resolució 837/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la senyalització vertical i horit-
zontal de la carretera C-55
Tram. 250-01075/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 27, 22.10.2014, DSPC-C 509

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’octubre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les rotondes de la car·
retera C·55 d’accés al pla de les Vives I, de Sant Vi·
cenç de Castellet (tram. 250·01075/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci·
alista (reg. 69017) i pel Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió (reg. 71165 i 71283).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar 
la senyalització vertical i horitzontal de la carretera 
C·55, de manera que se’n millori la seguretat, mentre 
no s’hi puguin executar les obres d’accés.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

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

Resolució 838/X del Parlament de Catalu-
nya, de suport a la Declaració a favor del pa-
trimoni natural de Catalunya
Tram. 250-01171/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 27, 22.10.2014, DSPC-C 509

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’octubre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució de suport a la Declaració a 
favor del patrimoni natural de Catalunya (tram. 250·
01171/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici·
ativa per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alter·
nativa.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya dóna suport al manifest 
«Declaració a favor del patrimoni natural de Cata·
lunya».
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desen·
volupar les recomanacions del manifest en el marc del 
desplegament de la Moció 83/X del Parlament de Ca·
talunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del 
medi natural.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

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

Resolució 839/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la planta d’asfalt de l’explotació 
de Roques Blanques, al Bruc
Tram. 250-01224/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 27, 22.10.2014, DSPC-C 509

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’octubre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la suspensió del projecte 
de la pedrera prevista a la zona de Roques Blanques, 
al Bruc (tram. 250·01224/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
82592).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) No aprovar la implantació de la planta d’asfalt a l’ex·
plotació de Roques Blanques, al Bruc, fins que s’hagin 
emès els informes preceptius que estableix la legisla·
ció vigent, en especial la justificació de la compatibi·
litat d’una planta d’asfalt en sòl no urbanitzable, i que, 
si escau, se sotmeti el projecte a avaluació d’impacte 
ambiental.

b) Reunir·se amb la plataforma veïnal «Salvem el 
Bruc» (SEB) i més persones i entitats interessades i 
escoltar·ne els arguments i els informes.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

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

Resolució 840/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la restauració ambiental de l’es-
pai fluvial del riu Ripoll, al pas pel terme mu-
nicipal de Ripollet
Tram. 250-01226/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 27, 22.10.2014, DSPC-C 509

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’octubre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor·
me relatiu a l’estat del riu Ripoll al seu pas per Ripo·
llet (tram. 250·01226/10), presentada pel Grup Parla·
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 82594).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar accés a l’Ajuntament de Ripollet a la consulta 
del Projecte de restauració ambiental de l’espai fluvial 
del riu Ripoll, al pas pel terme municipal de Ripollet, 
que defineix amb claredat la problemàtica existent i 
les actuacions que cal fer per a donar·hi solució.

b) Destinar amb caràcter d’urgència una partida pres·
supostària per tal de dur a terme la retirada de la vege·
tació al·lòctona i els objectes grans que representin un 
risc en cas de riuada, i en fer·ho tenir cura de respectar 
les zones de nidificació i els hàbitats de les espècies 
animals i vegetals que hi viuen.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

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

Resolució 842/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el trasllat dels catalans privats de lli-
bertat als centres penitenciaris de Catalunya
Tram. 250-01222/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 27, 23.10.2014, DSPC-C 517

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 23 d’octubre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el trasllat dels catalans 
privats de llibertat als centres penitenciaris de Cata·
lunya (tram. 250·01222/10), presentada pel Grup Par·
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lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió (reg. 82597).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
accions pertinents davant el Govern de l’Estat per·
què les persones privades de llibertat amb alguna me·
na de vinculació o arrelament a Catalunya que com·
pleixen condemna a la resta de l’Estat espanyol o a 
l’estranger siguin traslladades al més aviat possible a 
centres penitenciaris de Catalunya per a fer efectiu 
llur dret de comunicacions, reconegut per la legisla·
ció penitenciària.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

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

Resolució 843/X del Parlament de Catalu-
nya, d’ajut humanitari a la Franja de Gaza
Tram. 250-01223/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió 19, 24.10.2014, DSPC-C 518

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo·
peració, en la sessió tinguda el 24 d’octubre de 2014, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució de con·
demna de la intervenció de l’exèrcit israelià a Gaza 
(tram. 250·01223/10), presentada pel Grup Parlamen·
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra Uni·
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 82600) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 82632).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Destinar tots els recursos disponibles de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament a ajuda 
humanitària a la població palestina de la Franja de Ga·
za, que es destinaran a les ONG catalanes i a organis·
mes internacionals que treballin en el territori.

b) Instar el Govern de l’Estat a emprendre immediata·
ment iniciatives diplomàtiques pròpies i en el marc de 

la Unió Europea, orientades a l’obertura acordada de 
les fronteres de Gaza.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2014

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

1.15. MOCIONS

Moció 149/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les relacions entre la sanitat pública i 
la privada i sobre la gestió estatal de la crisi 
de l’Ebola
Tram. 302-00207/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 43, 30.10.2014, DSPC-P 83

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 d’octu·
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les relacions entre la sanitat pública i la 
privada (tram. 302·00207/10), presentada per la dipu·
tada Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla·
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 87530), pel Grup Parlamen·
tari Socialista (reg. 87711), pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 87748) i pel Grup Parlamen·
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 87751).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que Catalunya disposi d’un sistema públic 
de salut que doni cobertura, d’acord amb la cartera co·
muna de serveis, a les necessitats assistencials i sanità·
ries de la població, i en el qual la prestació assistencial 
a càrrec d’assegurances lligades a la salut o bé a càrrec 
de les mateixes famílies no substitueixi en cap cas la 
sanitat pública ni vagi en detriment d’aquesta.

b) Garantir la continuïtat de l’Institut Català de la Sa·
lut com a entitat íntegrament pública, subjecta al con·
trol i la gestió administratius, i dotar·lo del pressupost 
suficient i necessari per a garantir i mantenir l’activitat 
assistencial a què està legalment obligat com a servei 
públic de salut.

c) Garantir un finançament públic suficient en salut, 
fent convergir el nivell de despesa amb el dels països 
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amb un producte interior brut per capita i un sistema 
sanitari similars.

2. El Parlament de Catalunya, per tal que es doni com·
pliment a la legalitat i es mantingui l’obligada transpa·
rència en les relacions entre la sanitat pública i els ens 
sanitaris privats que presten serveis a Catalunya, insta 
el Govern a: 

a) Revisar els criteris d’adjudicació, distribució i retri·
bució de la provisió de serveis sanitaris per part del 
Departament de Salut als centres del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat), de 
manera que es prioritzi la utilització dels centres pú·
blics i s’eviti el perjudici d’unes entitats respecte de les 
altres, sempre respectant el principi d’equitat territori·
al i qualitat dels serveis als usuaris.

b) Establir mecanismes públics que permetin garantir la 
transparència i l’equitat entre els diversos centres con·
certats i garantir·los la suficiència de recursos perquè 
puguin dur a terme la prestació sanitària contractada.

c) Revisar el procés de derivació entre els hospitals 
que tenen contracte amb el Servei Català de la Sa·
lut (CatSalut), de manera que es faci constar sempre 
la informació necessària que motiva les derivacions i 
s’asseguri el manteniment de l’equitat territorial. Per a 
assegurar aquest objectiu, s’han de fer públics, com a 
mínim, dins el 2014, els contractes del CatSalut amb 
els centres privats amb ànim de lucre, estiguin o no 
integrats en el Siscat, i s’ha d’incloure en les clàusules 
dels contractes amb el CatSalut per al 2015 l’exigència 
que els hospitals de referència per al pacient, segons la 
complexitat, tinguin contractada l’activitat adequada 
per a no haver de derivar el pacient a altres hospitals 
als quals no estigui assignat.

d) Establir mesures de control i normes de transpa·
rència i bones pràctiques per a garantir que els centres 
privats o de titularitat privada integrats en el Siscat 
que reben finançament total o parcial de fons públics 
destinin la totalitat d’aquests ingressos a la prestació 
dels serveis sanitaris contractats pel CatSalut.

e) Establir mesures de control per a impedir que els 
professionals que presten serveis retribuïts en centres 
públics i en centres concertats del sector públic puguin 
dur a terme durant llur jornada laboral al sector públic 
activitats privades, tant si és en el mateix centre com 
en un altre centre, i tant si són retribuïdes nominal·
ment com si ho són per mitjà de societats de les quals 
formin part o en les quals participin.

f) Requerir i publicar, en aplicació de la Llei 13/2005, 
del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels 
alts càrrecs al servei de la Generalitat, les possibles 
incompatibilitats a què poden estar subjectes els càr·
recs de designació directa o indirecta a què es refereix 
aquesta llei, tant a l’inici de l’exercici del càrrec com, 
un cop abandonat el càrrec, durant el període dels dos 
anys següents.

g) Complir i fer complir a totes les empreses del sector 
públic sanitari les normes estatals i europees que re·
gulen i impedeixen la competència deslleial amb em·
preses privades, impedir amb aquest fi la utilització de 
recursos públics que puguin incórrer en competència 
deslleial amb el sector privat i establir els mecanismes 
de control i sanció que siguin pertinents.

h) Blindar, en el projecte d’instrucció sobre l’activitat 
sanitària privada en centres sanitaris del Siscat que fi·
nalment s’aprovi, que mai no es podrà fer activitat pri·
vada que comporti retardar o posposar l’assistència de 
pacients del sistema sanitari de cobertura pública.

3. El Parlament de Catalunya rebutja enèrgicament les 
inapropiades declaracions fetes pel conseller de Sani·
tat de la Comunitat de Madrid arran del contagi d’una 
professional sanitària pel virus de l’Ebola, i insta el 
Govern de l’Estat a prendre les mesures que siguin ne·
cessàries per a redreçar urgentment la gestió d’aquesta 
greu crisi sanitària.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

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

Moció 150/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el projecte VISC+
Tram. 302-00209/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 43, 30.10.2014, DSPC-P 83

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 d’octu·
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el projecte VISC+ (tram. 302·
00209/10), presentada per la diputada Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, i les esme·
nes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 86882), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
87710), pel Grup Mixt (reg. 87721), pel Grup Par·
lamentari de Convergència i Unió (reg. 87746) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87752).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aturar la licitació del projecte VISC+ fins que s’ha·
gi acabat del tot el procés participatiu i deliberatiu a 
què fa referència la lletra b.
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b) Fer un procés participatiu i deliberatiu públic per 
mitjà de l’organització d’unes jornades obertes al pú·
blic sobre el projecte VISC+, durant els propers me·
sos, amb la participació de, com a mínim, col·legis 
professionals d’especialitats implicades; professionals 
i direccions dels centres assistencials i de recerca; ex·
perts en recerca social i biomèdica, tractament de da·
des, protecció de dades i bioètica de les universitats 
públiques catalanes; representants de l’Autoritat Cata·
lana de Protecció de Dades (APDcat); fòrums de pa·
cients; representats de les plataformes de defensa de 
la sanitat pública; associacions pro obertura de dades 
públiques (open data); sindicats de l’àmbit sanitari, in·
vestigadors del Sistema d’Informació per al Desenvo·
lupament de la Investigació en Atenció Primària (SI·
DIAP), i representants dels grups parlamentaris.

c) Aportar a tots els agents convidats al procés deli·
beratiu i al Parlament de Catalunya la documentació 
següent: 

1r. Informació detallada sobre quin tipus de dades 
hi haurà en aquestes bases de dades i sobre el procés 
d’anonimització en origen de les dades.

2n. Informació de l’interès social del projecte (memò·
ria social).

3r. Informació de l’interès econòmic del projecte (ren·
diment econòmic estimat).

4t. Anàlisi de riscos (per al CatSalut, per a la ciutada·
nia i per a la continuïtat a llarg termini del projecte).

5è. Memòria econòmica.

6è. Possibilitats d’accés a fons europeus, per a finançar 
el projecte.

7è. Valoració de tots aquests aspectes sobre una triple 
hipòtesi de model de gestió: amb gestió pròpia des de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalu·
nya (AQuAS), amb gestió externalitzada adjudicada a 
una sola empresa, amb gestió externalitzada amb múl·
tiples socis.

8è. Experiències d’altres països, incloent·hi infor·
mació sobre els motius del fracàs de l’experiència de 
Santa Bàrbara, als Estats Units, i sobre els problemes 
sorgits en l’experiència del Servei Nacional de Salut 
britànic.

9è. Informe de l’APDcat sobre el projecte VISC+ i 
correccions fetes al projecte per a ajustar·se a les reco·
manacions i advertències que fa aquest informe, espe·
cialment quant a les garanties que només s’utilitzaran 
dades degudament anonimitzades.

10è. Definició clara de quin serà l’estàndard de recol·
lecció de dades que se seguirà i si serà compatible amb 
altres estàndards europeus o mundials.

11è. Garanties ètiques d’ús de les dades (proposta de 
codi ètic).

12è. Proposta de comitè ètic.

d) Fer accessible tota aquesta documentació i les con·
clusions de les jornades obertes al públic per mitjà del 
web del Departament de Salut.

e) Informar tots els usuaris del sistema sanitari català 
dels drets reconeguts per la normativa vigent amb re·
lació a la seguretat en la protecció de les dades perso·
nals de salut.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

El secretari segon La presidenta
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 151/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques socials
Tram. 302-00211/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 43, 30.10.2014, DSPC-P 83

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 d’octu·
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques socials (tram. 302·
00211/10), presentada per la diputada Eva Granados 
Galiano, del Grup Parlamentari Socialista, i les es·
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 87723), pel Grup Par·
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 87725) i pel Grup Parlamen·
tari de Convergència i Unió (reg. 87747).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament constata el creixement preocupant de 
les situacions de risc de pobresa i de privació materi·
al en què es troba un important nombre de llars cata·
lanes a causa de l’atur de llarga durada, la pèrdua de 
prestacions d’ocupació i de protecció social, i també 
les dificultats del manteniment de l’habitatge i els seus 
subministraments bàsics.

I. Reducció de les desigualtats socials

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo·
rar, a partir del document de treball del Pacte per a la 
lluita contra la pobresa, mesures d’aplicació immedia·
ta per a combatre les desigualtats socials, d’acord amb 
el món local, els agents econòmics i socials i les enti·
tats socials, i amb el lideratge d’un comissionat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat l’habilita·
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ció d’un fons extraordinari d’emergència contra l’aug·
ment de les desigualtats i la pobresa en el marc del 
Pla nacio nal d’acció per a la inclusió social 2013·2016, 
de l’Estat, amb l’objectiu de reforçar els mecanismes 
d’atenció directa a les persones i les famílies en situa·
ció de vulnerabilitat.

II. Pacte nacional per a la inclusió social i l’eradicació 
de la pobresa i seguiment dels acords del ple específic 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats

4. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
d’arribar a un acord general per a lluitar contra el crei·
xement de les desigualtats socials a partir de la impli·
cació de les forces polítiques i socials per tal d’aconse·
guir un pacte per a la lluita contra la pobresa i insta el 
Govern a liderar una proposta amb principis compar·
tits, model d’intervenció social, objectius prioritaris i 
compromisos concrets quantificats.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear 
una comissió de seguiment dels acords adoptats en el 
ple específic sobre l’increment de la pobresa i les desi·
gualtats socials. Aquesta comissió ha de comptar amb 
representants de les entitats socials i professionals del 
sector. Així mateix, el Parlament insta el Govern a 
avaluar anualment les polítiques i l’estat de la inclusió 
social a Catalunya per mitjà d’un informe que s’ha de 
presentar i debatre al Parlament.

III. Situació de les famílies sense ingressos i infància 
vulnerable

6. El Parlament de Catalunya manifesta la seva volun·
tat d’aprovar, a partir de la tramitació parlamentària 
de la iniciativa legislativa de la renda garantida de ciu·
tadania, un model que doni resposta a les necessitats 
bàsiques de les persones sense ingressos i que dismi·
nueixi l’exclusió social.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre·
sentar, abans de finalitzar el 2014, i en el marc del Pla 
interdepartamental de salut pública, les accions per a 
prevenir i detectar les desigualtats en salut en el con·
text de precarietat i de crisi socioeconòmica dels ciu·
tadans, de les famílies i de la comunitat. S’ha de donar 
prioritat a l’elaboració d’un programa de promoció de 
l’alimentació saludable i de qualitat i de prevenció i 
detecció de la malnutrició infantil, i un altre de pre·
venció i detecció precoç de les malalties i trastorns 
mentals, amb l’aplicació del codi per a la prevenció del 
suïcidi.

IV. Promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència

8. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’acordar 
un pacte de sostenibilitat del Sistema per a l’Autono·
mia i Atenció a la Dependència, amb mesures i acords 
concrets que en garanteixin la continuïtat i la qualitat 

a Catalunya, juntament amb l’accés al Sistema, insta 
el Govern a: 

a) Convocar, per mitjà del Departament de Benestar 
i Família, la comissió de seguiment del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

b) Convocar els agents socials –entitats socials, patro·
nals i sindicats– i els representants del món local.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ela·
borar i presentar, al llarg del 2015, la programació 
territorial dels recursos d’atenció especialitzada i do·
miciliària a Catalunya amb relació al Sistema Català 
d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre·
sentar·li un informe de les mesures de sostenibilitat 
acordades amb el sector de la gent gran.

V. Lluita contra la pobresa energètica

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre·
sentar de manera immediata un nou decret llei de mo·
dificació sobre la pobresa energètica, que ampliï el 
període d’aplicabilitat a tot l’any, simplifiqui substan·
cialment els tràmits establerts i incorpori instruments 
de suport econòmic com ara, entre altres, un fons de 
suficiència energètica amb aportacions diverses per a 
afrontar els impagaments, destinat a les persones que 
no arriben a l’1,5 de la renda de suficiència de Catalu·
nya i no poden afrontar el deute.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

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

Moció 152/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la defensa del caràcter plurilingüe de 
l’Estat
Tram. 302-00208/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 43, 30.10.2014, DSPC-P 83

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 d’octu·
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la defensa del caràcter plurilingüe de 
l’Estat (tram. 302·00208/10), presentada pel diputat 
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socia·
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta·
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 87724) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 87749).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent
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Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar i aprofundir les converses amb la resta de 
governs de comunitats autònomes amb llengua oficial 
diferent del castellà per a fer efectiu el reconeixement 
del plurilingüisme de l’Estat de la manera més àmplia 
possible.

b) Dur a terme les accions necessàries perquè al Con·
grés dels Diputats i al Senat sigui possible l’ús, en to·
tes les sessions i en tots els documents, de les llengües 
considerades oficials a l’Estat.

c) Instar el Govern de l’Estat a donar suport a l’acció 
de projecció exterior de l’Institut Ramon Llull i a la 
col·laboració de l’Institut Cervantes amb aquest orga·
nisme.

d) Fer les gestions pertinents amb el Govern de l’Estat 
perquè revisi la comunicació dels llocs web d’organis·
mes oficials per tal que reflecteixin el plurilingüisme 
de l’Estat i donin la informació en totes les llengües 
oficials. Pel que fa al català, a més, demanar que es 
rectifiqui el secessionisme lingüístic que comporta la 
diferenciació entre català i valencià, d’acord amb els 
criteris de la comunitat científica, expressats reitera·
dament.

e) Negociar amb el Govern de l’Estat per tal que facili·
ti l’intercanvi de l’espai radioelèctric entre Catalunya i 
les diverses comunitats amb llengües oficials diferents 
del castellà per tal de facilitar l’accés compartit a les 
programacions de ràdio i televisió d’aquestes comuni·
tats.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

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

Moció 153/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la creació de les comarques del Mo-
ianès i el Lluçanès i sobre els projectes de 
creació de la comarca de l’Alta Segarra i del 
municipi de Medinyà 
Tram. 302-00210/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 43, 30.10.2014, DSPC-P 83

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 d’octu·
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la resolució de l’expedient de creació de 
la comarca del Moianès (tram. 302·00210/10), presen·
tada pel diputat Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Par·
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 

esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati·
va per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 87720) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 87750).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar el tràmit, amb caràcter immediat, per a la 
realització d’una consulta mitjançant la qual tots els 
municipis que ho van sol·licitar referendin la voluntat 
de creació de la comarca del Moianès, abans de la pre·
sentació del projecte de llei. Aquesta consulta s’ha de 
celebrar, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2014.

b) Presentar·li el projecte de llei de creació de la co·
marca del Moianès, pel procediment de lectura única, 
d’acord amb la legislació actual, dins el mes següent 
a la celebració de la consulta, si aquesta és la voluntat 
dels ciutadans que hi participen.

c) Seguir el mateix procediment per a la creació de la 
comarca del Lluçanès, i en el mateix moment tempo·
ral, si aquesta és la voluntat dels municipis que van de·
manar la creació d’aquesta comarca. En el cas que les 
consultes a les dues comarques no es poguessin cele·
brar perquè l’Estat les impugnés, no es tramitarà la llei 
com a lectura única, sinó pel procediment d’urgència.

d) Fer efectiva, abans del 31 de desembre de 2014 –da·
ta límit d’adscripció dels consorcis a un ens superior– 
una solució viable per tal de garantir la continuïtat dels 
consorcis del Moianès i el Lluçanès, de manera con·
sensuada amb els municipis que en formen part.

e) Presentar·li el projecte de llei de creació del munici·
pi de Medinyà, fins ara part del municipi de Sant Julià 
de Ramis, al Gironès, en el termini més breu possible 
i paral·lelament a la tramitació del Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya.

f) Presentar·li, a la Comissió d’Afers Institucionals, en 
el termini d’un mes un informe que detalli el posicio·
nament del Govern sobre la possible creació de la co·
marca de l’Alta Segarra i els tràmits que els municipis 
afectats hagin efectuat en aquest sentit.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica i els pressupostos per al 2015
Tram. 300-00221/10

Substanciació

Sessió 43, tinguda el 29.10.2014, DSPC·P 82.

Interpel·lació al Govern sobre les accions 
polítiques i judicials per a no pagar el deute 
amb el projecte Castor
Tram. 300-00222/10

Substanciació

Sessió 43, tinguda el 30.10.2014, DSPC·P 83.

Interpel·lació al Govern sobre la presenta-
ció dels pressupostos de la Generalitat per 
al 2015
Tram. 300-00223/10

Substanciació

Sessió 43, tinguda el 29.10.2014, DSPC·P 82.

Interpel·lació al Govern sobre les garanties 
jurídiques i la tutela dels drets fonamentals 
de la població immigrant a Catalunya, espe-
cialment al sistema penitenciari
Tram. 300-00224/10

Substanciació

Sessió 43, tinguda el 29.10.2014, DSPC·P 82.

Interpel·lació al Govern sobre els pressupos-
tos generals de l’Estat per al 2015
Tram. 300-00225/10

Substanciació

Sessió 43, tinguda el 30.10.2014, DSPC·P 83.

Interpel·lació al Govern sobre la posada en 
marxa de nous equipaments sanitaris
Tram. 300-00226/10

Substanciació

Sessió 43, tinguda el 29.10.2014, DSPC·P 82.

Interpel·lació al Govern sobre les inversions 
productives
Tram. 300-00227/10

Substanciació

Sessió 43, tinguda el 30.10.2014, DSPC·P 83.

Interpel·lació al Govern sobre els pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015
Tram. 300-00228/10

Substanciació

Sessió 43, tinguda el 29.10.2014, DSPC·P 82.

Interpel·lació al Govern sobre el 9N i l’obertu-
ra d’un procés constituent
Tram. 300-00229/10

Substanciació

Sessió 43, tinguda el 29.10.2014, DSPC·P 82.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00039/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 43, tinguda el 30.10.2014, DSPC·P 83.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió 43, tinguda el 
30.10.2014, DSPC·P 83, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le·
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la concessió de 
subvencions en matèria cultural
Tram. 250-01174/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió 16, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 514.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els ens locals
Tram. 302-00212/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 43, tingu·
da el 30.10.2014, DSPC·P 83.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 200-00005/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 23 d’octubre de 2014, ha nomenat la ponèn·
cia que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Ca·
talunya, relatiu als drets reals (tram. 200·00005/10) i 
les esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i 
els concordants del Reglament del Parlament. La Po·
nència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Pere Aragonès i Garcia

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Sergio Santamaría Santigosa

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt
Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot
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Projecte de llei del protectorat de les funda-
cions i de verificació de l’activitat de les as-
sociacions declarades d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10

Nomenament d’una relatora

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro·
jecte de llei del protectorat de les fundacions i de ve·
rificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública (tram. 200·00014/10), la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i les 
associacions d’utilitat pública (tram. 202·00033/10) i 
la Proposició de llei del protectorat de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública (tram. 202·00041/10) 
s’ha reunit el dia 23 d’octubre de 2014 i, d’acord amb 
el que disposa l’article 109.4 del Reglament del Parla·
ment, ha nomenat relatora la diputada Elena Ribera i 
Garijo.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

Elena Ribera i Garijo, Gemma Calvet i Barot, Ferran 
Pedret i Santos, Sergio Santamaría Santigosa, Carmen 
de Rivera i Pla

Projecte de llei pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació
Tram. 200-00017/10

Rectificació del text presentat, relativa a les 
esmenes a l’articulat (BOPC 416)
Reg. 86804 / Coneixement: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 29.10.2014

Correcció presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 86804)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen·
tari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament 
que ha advertit l’errada següent en les esmenes a l’arti·
culat del Projecte de llei pel qual es modifiquen diver·
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu·
cional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació (tram. 200·00017/10), 
presentada el 10 d’octubre 2014 i amb número de re·
gistre 82895.

On hi diu: 

«4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 4 del projecte de llei.»

Hi ha de dir: 

«4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 6 del projecte de llei.»

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CEO, 19.09.2014

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
01687/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de coope·
ratives (tram. 352·01688/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·01689/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació del Món Rural amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives (tram. 352·01690/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Jo·
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·01691/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
01692/10)
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds · Esquerra Unida i Alternativa

Proposta de compareixença de Joseba Polanco, direc·
tor de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
352·01917/10)

Proposta de compareixença de Guernica Facundo, del 
Laboratory of Cooperative Social Entrepreneurship, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
352·01918/10)

Proposta de compareixença de Jordi Via, del grup 
ECOS, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·01919/10)

Proposta de compareixença de Miquel Miró, expert en 
finances cooperatives, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives (tram. 352·01920/10)

Proposta de compareixença de Perfecto Alonso, presi·
dent de la Federació de Cooperatives de Treball de Ca·
talunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·01921/10)

Proposta de compareixença de David Cos, president 
del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de coo·
peratives (tram. 352·01922/10)

Proposta de compareixença de Ricard Fernández On·
tiveros, de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives (tram. 352·01923/10)

Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, es·
pecialista en cooperativisme i autor de diversos lli·
bres, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·01924/10)

Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, presi·
dent de la Federació de Cooperatives Agràries de Ca·
talunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·01925/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, 
coordinador del Fòrum d’Economia Social, amb re·
lació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
01926/10)

Proposta de compareixença de Llorenç Serrano, coor·
dinador de l’Àrea d’Economia Social de Comissions 
Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives (tram. 352·01927/10)

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Oliva, 
director general d’Abacus, SCCL, amb relació al Pro·
jecte de llei de cooperatives (tram. 352·01928/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
01929/10)

Proposta de compareixença de Perfecto Alonso, pre·
sident de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya i president de la Confederació de Coopera·
tives de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives (tram. 352·01930/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Sicília, presi·
dent de la Federació de Cooperatives de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives (tram. 352·01931/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, ca·
tedràtic d’economia financera i comptabilitat de la 
Universitat Pompeu Fabra i president de l’Associació 
Catalana de Comptabilitat i Direcció, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·01932/10)

Proposta de compareixença de David Cos, president 
del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de coo·
peratives (tram. 352·01933/10)

Proposta de compareixença de Mar Garriga, advocada 
experta en cooperatives i cap del Servei Jurídic i La·
boral de la Federació de Cooperatives Agràries de Ca·
talunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·01934/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Pané, director 
general de la cooperativa d’Ivars d’Urgell, amb re·
lació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
01935/10)

Proposta de compareixença de Ricard Fernández On·
tiveros, director general de Suara Cooperativa, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
01936/10)

Proposta de compareixença de Clara Puigventós, di·
rectora general de la cooperativa Encís, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·01937/10)

Proposta de compareixença de Carles Ahumana, di·
rector de la cooperativa l’Olivera, amb relació al Pro·
jecte de llei de cooperatives (tram. 352·01938/10)

Proposta de compareixença de Xavier Tubert, mem·
bre del consell rector i expresident de Llet Nostra i 
expresident de la Confederació de Cooperatives, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
01939/10)

Proposta de compareixença de Lluís Roig, gerent de 
Cellers Domenys i president de l’Associació de les 
Seccions de Crèdit, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives (tram. 352·01940/10)

Proposta de compareixença de Mònica Reig, directora 
del programa Partners d’Esade i ex·directora general 
de la cooperativa CTF, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives (tram. 352·01941/10)

Proposta de compareixença de Pere Ferré, director de 
Coselva, amb relació al Projecte de llei de cooperati·
ves (tram. 352·01942/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de Pe·
diatria dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives (tram. 352·01943/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Duran·Sindreu, 
economista, professor de règim fiscal de l’empresa i 
sistema fiscal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra 
i assessor de la Federació de Cooperatives de Serveis, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
352·01944/10)

Proposta de compareixença de Xavier López García, 
director general d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives (tram. 352·01945/10)

Grup Mixt

Proposta de compareixença de Carme Díaz Corral, 
economista i investigadora en cooperativisme i gè·
nere, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·01946/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura i Ventosa, 
coordinador del Fòrum Economia Social, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·01947/10)

Proposta de compareixença de Cristina R. Grau i 
López, advocada mercantilista i experta en dret coo·
peratiu, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·01948/10)

Proposta de compareixença d’Ivan Miró i Acedo, in·
vestigador en economia social i docent d’història del 
cooperativisme al Postgrau d’Economia Cooperativa a 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·01949/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i soli·
daris, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·01950/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya amb re·
lació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
01966/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
01967/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
352·01968/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperati·
ves de Transportistes de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei de cooperatives (tram. 352·01969/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
352·01970/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Cata·
lunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·01971/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de coope·
ratives (tram. 352·01972/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
01973/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
352·02008/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
02009/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de coope·
ratives (tram. 352·02010/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
352·02011/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperati·
ves de Transportistes de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei de cooperatives (tram. 352·02012/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Cata·
lunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·02013/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·lectiu Ronda amb relació al Projecte de llei de coo·
peratives (tram. 352·02014/10)

Proposta de compareixença de David Cos, president 
del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de coo·
peratives (tram. 352·02015/10)

Proposta de compareixença de Jordi Via, fundador 
de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
02016/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, amb re·
lació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
02017/10)

Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
02018/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, cate·
dràtic d’economia financera i comptabilitat de la Uni·
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives (tram. 352·02019/10)

Proposta de compareixença de Francesc Iglésies, pro·
fessor d’economia social de la Universitat de Barce·
lona, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·02020/10)

Proposta de compareixença de Ramon Bastida, pro·
fessor de la Barcelona School of Management i mem·
bre de la Fundació Roca i Galès, amb relació al Pro·
jecte de llei de cooperatives (tram. 352·02021/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, 
coordinador del Fòrum d’Economia Social, amb re·
lació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
02022/10)

Proposta de compareixença de Javier Goienetxea, pre·
sident de Konfekoop, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives (tram. 352·02023/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya amb re·
lació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
02029/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
02030/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Cata·
lunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·02031/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
352·02032/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de coope·
ratives (tram. 352·02033/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperati·
ves de Transportistes de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei de cooperatives (tram. 352·02034/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
352·02035/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperati·
ves (tram. 352·02036/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut de Govern de Polítiques Públiques de la Uni·
versitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projec·
te de llei de cooperatives (tram. 352·02037/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
02038/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
02039/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Caixa d’Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit, 
SCC, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·02040/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb re·
lació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·
02041/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixences 
proposades
Comissió d’Empresa i Ocupació, 

22.10.2014, DSPC-C 511

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

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

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

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

Compareixença d’una representació de la Federació 
de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 353·
00815/10)
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Compareixença del president o d’una representació de 
la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usua·
ris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de coo·
peratives (tram. 353·00816/10)

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

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

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

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

Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, di·
rector general de Suara Cooperativa, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives (tram. 353·00821/10)

Compareixença d’Antoni Pané, director general de la 
Cooperativa d’Ivars d’Urgell, amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives (tram. 353·00822/10)

Compareixença de Carles de Ahumada, director de la 
cooperativa L’Olivera, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives (tram. 353·00823/10)

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

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

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

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

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

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

Compareixença del director general d’Economia So·
cial i Cooperativa i Treball Autònom i responsable del 
Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb 

relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 353·
00830/10)

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

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

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

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

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

Compareixença de Guernica Facundo, coordinadora 
de LabCoop, Laboratory of Cooperative Social Entre·
preneurship, amb relació al Projecte de llei de coope·
ratives (tram. 353·00836/10)

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

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

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

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

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

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

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

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’eco·
nomia financera i comptabilitat de la Universitat Pom·
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de cooperati·
ves (tram. 353·00844/10)
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Compareixença de Mònica Reig, directora del progra·
ma Partners d’Esade i ex·directora general de la coo·
perativa CTF, amb relació al Projecte de llei de coope·
ratives (tram. 353·00845/10)

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

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

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

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

Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials retirades

Proposta de compareixença de Clara Puigventós, di·
rectora general de la cooperativa Encís, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives (tram. 352·01937/10)

Proposta de compareixença de Xavier Tubert, mem·
bre del consell rector i expresident de Llet Nostra i ex·
president de la Confederació de Cooperatives de Cata·
lunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 352·01939/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pe·
diatria dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives (tram. 352·01943/10)

Proposta de compareixença de Ramon Bastida, pro·
fessor de la Barcelona School of Management i mem·
bre de la Fundació Roca i Galès, amb relació al Pro·
jecte de llei de cooperatives (tram. 352·02021/10)

Proposta de compareixença de Javier Goienetxea, pre·
sident de Konfekoop, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives (tram. 352·02023/10)

Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 200-00024/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 43, tinguda el 29.10.2014, DSPC·P 82.

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 43, tingu·
da el 29.10.2014, DSPC·P 82.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 09.09.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 04.11.2014 al 10.11.2014).
Finiment del termini: 11.11.2014; 09:30 h.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/1985, del 8 de novembre, de creació del 
Col·legi Professional de Periodistes de Cata-
lunya, la Llei 12/1998, del 5 de novembre, de 
creació del Col·legi de Publicitàries i Publi-
citaris i Relacions Públiques de Catalunya, 
la Llei 24/2003, del 4 de juliol, de creació del 
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Ca-
talunya, i la Llei 11/2003, del 13 de juny, de 
creació del Col·legi Professional de Disseny 
Gràfic de Catalunya, de modificació dels re-
quisits d’accés i ampliació dels terminis per 
a la col·legiació
Tram. 200-00025/10

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió 43, tinguda el 
29.10.2014, DSPC·P 82.
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Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 43, tinguda el 29.10.2014, DSPC·P 82.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presenta-
des pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya 

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 43, tin·
guda el 29.10.2014, DSPC·P 82.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni·
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 09.09.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 04.11.2014 al 10.11.2014).
Finiment del termini: 11.11.2014; 09:30 h.

Projecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10

Text presentat
Reg. 87485 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge·
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu·
eix a continuació:

«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avant·
projecte de llei de l’exercici de les professions titulades 
i dels col·legis professionals.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo·
na, el 21 d’octubre de 2014.

Barcelona, 21 d’octubre de 2014

Projecte de llei de l’exercici de les professions 
titulades i dels col·legis professionals

Exposició de motius

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la llei

Article 2. Concepte de professió titulada, de professió col-
legiada i de professió de col·legiació obligatòria

Títol II. Exercici de les professions titulades

Article 3. Definició i règim jurídic

Article 4. Accés a l’exercici

Article 5. Requisits per a l’exercici

Article 6. Incompatibilitats

Article 7. Conflicte d’interessos

Article 8. Drets i deures

Article 9. Assegurança

Article 10. Secret professional

Article 11. Intrusisme i actuacions professionals irregulars

Article 12. Prestacions professionals obligatòries

Article 13. Serveis i prestacions exigits en situacions excepcionals

Article 14. Exercici ocasional d’una activitat professional

Títol III. Col·legis professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 15. Naturalesa jurídica

Article 16. Finalitats

Article 17. Requisits de creació

Article 18. Règim de col·legiació

Capítol II. Funcions i serveis dels col·legis professionals

Article 19. Funcions de naturalesa pública administrativa

Article 20. Altres funcions i serveis

Article 21. Funcions de protecció dels persones consumi-
dores i usuaris

Article 22. Funcions vinculades a la mediació en matèria 
de dret privat

Article 23. Règim de visat

Article 24. Col·laboració amb les administracions públi-
ques, delegació de funcions i encàrrecs de gestió

Article 25. Potestat normativa dels col·legis professionals

Capítol III. Àmbit territorial i normes d’incorporació i baixa 
dels col·legis professionals

Article 26. Àmbit territorial dels col·legis professionals

Article 27. Professionals integrats en un col·legi únic d’àmbit estatal

Article 28. Incorporació i baixa

Capítol IV. Normes d’organització i funcionament

Article 29. Autonomia estatutària i democràcia interna

Article 30. Aprovació i modificació dels estatuts

Article 31. Contingut dels estatuts

Article 32. Òrgans col·legials

Article 33. Òrgan plenari

Article 34. Òrgan de govern

Article 35. Composició i càrrecs de l’òrgan de govern

Capítol V. Modificacions de l’estructura i dissolució dels 
col·legis professionals

Article 36. Modificacions d’àmbit territorial per via de fusió

Article 37. Modificacions d’àmbit territorial per via d’escissió

Article 38. Fusió o segregació

Article 39. Causes de dissolució

Article 40. Procediment de dissolució

Títol IV. Consells de col·legis professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 41 Creació dels consells de col·legis professionals

Article 42 Naturalesa i personalitat jurídiques

Article 43. Finalitat

Capítol II. Funcions dels consells de col·legis professionals

Article 44. Funcions

Article 45. Potestat normativa
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Capítol III. Estatuts generals

Article 46. Contingut dels estatuts generals

Article 47. Procediment d’elaboració i aprovació dels es-
tatuts generals

Capítol IV. Estatuts de funcionament intern

Article 48. Autonomia estatutària i contingut dels estatuts

Article 49. Organització

Article 50. Adopció d’acords

Capítol V. Causes de dissolució

Article 51. Dissolució

Títol V. Disposicions comunes als col·legis professionals i 
als consells de col·legis professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 52. Règim jurídic

Article 53. Recursos

Article 54. Règim econòmic i pressupostari

Article 55. Obligacions comptables

Article 56. Control dels comptes

Article 57. Relacions amb l’Administració de la Generalitat

Article 58. Relacions amb altres entitats de la mateixa professió

Capítol II. Transparència i bon govern

Article 59. Principi de transparència i regles de bon govern

Article 60. Finestreta única

Article 61. Memòria anual

Article 62. Bon govern de les corporacions col·legials

Títol VI. Associacions professionals

Article 63. Constitució i règim jurídic

Article 64. Funcions pròpies

Article 65. Funcions delegades

Article 66. Beneficis públics i drets de participació

Article 67. Impugnació dels actes

Títol VII. Registres

Capítol I. Registres de col·legis professionals i d’associa-
cions professionals

Article 68. Règim jurídic

Article 69. Estructura del Registre de Col·legis Professionals

Article 70. Objecte del Registre de Col·legis Professionals

Article 71. Deure d’instar la inscripció

Article 72. Registre d’Associacions Professionals

Article 73. Funcions registrals

Capítol II. Registres de col·legiats i de societats professionals

Article 74. Règim jurídic

Article 75. Registres de col·legiats

Article 76. Registres de societats professionals

Títol VIII. Règim disciplinari

Capítol I. Disposicions generals

Article 77. Responsabilitat disciplinària

Article 78. Potestat disciplinària

Article 79. Potestat normativa de les corporacions col·legials

Article 80. Memòria de l’exercici de la potestat disciplinària

Article 81. Comissió disciplinària

Capítol II. Infraccions i sancions

Article 82. Classificació de les infraccions

Article 83. Infraccions molt greus

Article 84. Infraccions greus

Article 85. Infraccions lleus

Article 86. Sancions

Article 87. Graduació de les sancions

Article 88. Inhabilitació professional

Article 89. Expulsió del col·legi professional

Article 90. Publicitat de les sancions

Article 91. Concurrència de sancions

Capítol III. Procediment disciplinari

Article 92. Principis i garanties del procediment disciplinari

Article 93. Mesures provisionals

Article 94. Règim de recursos

Article 95. Executivitat

Capítol IV. Prescripció i extinció de la responsabilitat disciplinària

Article 96. Prescripció

Article 97. Extinció de la responsabilitat disciplinària

Disposicions addicionals

Primera. Actualització dels imports de les sancions

Segona. Integració territorial dels col·legis professionals

Disposicions transitòries

Primera. Adaptació d’estatuts i altres normes col·legials

Segona. Manteniment dels col·legis professionals existents

Tercera. Procediments en tràmit

Quarta. Compliment de les obligacions registrals

Cinquena. Procés de revisió de l’organització col·legial

Sisena. Règim transitori de les contraprestacions que po-
den percebre les corporacions col·legials

Setena. Serveis de protecció social

Vuitena. Dissolució i conversió en associació de caràcter 
privat o en associació professional

Disposició derogatòria

Disposicions finals

Primera. Regulació de les taxes i altres contraprestacions 
que poden percebre els col·legis professionals i els con-
sells de col·legis professionals

Segona. Desplegament de la llei

Tercera. Entrada en vigor

Exposició de motius

I. L’exercici de determinades professions requereix 
una estructura que sigui capaç de conciliar els inte·
ressos dels professionals amb els drets dels seus des·
tinataris, del conjunt de la societat, circumstància que 
ha estat assolida històricament a través dels col·legis 
professionals, en els quals conflueixen funcions tant 
de caràcter públic com privat.

No podem oblidar la importància quantitativa i qua·
litativa del sector dels serveis professionals i dels col·
legis professionals i altres corporacions de dret públic 
com els consells de col·legis a Catalunya.

El sector dels serveis professionals genera al voltant 
del nou per cent del producte interior brut; representa 
el sis per cent de l’ocupació total i més del trenta per 
cent dels llocs de treball dels titulats universitaris. Al 
mateix temps, agrupa més de 150.000 professionals, 
reunits en l’actualitat en més de cent trenta col·legis 
professionals i divuit consells de col·legis professionals 
que agrupen, aquests últims, els diferents col·legis de 
la mateixa professió.

II. El sector dels serveis professionals qualificats ha 
estat regulat prèviament a l’ordenament català per 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979 i per la 
Llei 13/1982, de 16 de desembre, de col·legis professio·
nals i, posteriorment, la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis pro·
fessionals. Actualment, són diverses les raons que fan 
necessària la nova regulació d’aquest important àmbit 
de la nostra activitat econòmica:
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a) Per una banda, la necessitat d’adequar al nostre or·
denament jurídic les noves previsions competencials 
incloses en l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 19 
de juliol de 2006, que, en síntesi, reconeix la compe·
tència exclusiva de la Generalitat en matèria de col·
legis professionals i altres corporacions de dret públic 
representatives dels interessos professionals. L’abast 
d’aquestes previsions estatutàries ja ha merescut una 
interpretació constitucional i, per tant, és necessari 
dictar una llei que adapti i aprofiti el nou marc com·
petencial.

b) Per altra banda, la nova regulació legal ha de prendre 
com a referent el dret europeu, i per això cal adequar 
les previsions legals, de manera ordenada, coordinada 
i sistemàtica, a les previsions del Tractat de la Unió 
Europea en matèria de lliure prestació de serveis i, en 
particular, a la Directiva 2005/36/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, rela·
tiva al reconeixement de qualificacions professionals, i 
la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior, l’anomenada 
Directiva de serveis, així com a la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea i als informes 
dels diferents organismes internacionals.

c) En aquesta línia, doncs, s’ha de procedir a una ade·
quació de les estructures dels col·legis professionals. 
És important que la nova normativa dibuixi unes cor·
poracions de dret públic modernes, que satisfacin ple·
nament els drets de les persones consumidores i també 
defensin millor els interessos professionals de les per·
sones que s’hi integren. En aquest sentit, la llei garan·
teix la independència d’aquestes corporacions respecte 
de l’Administració territorial i, al mateix temps, po·
tencia el seu funcionament d’acord amb els principis 
d’atribució de competències pròpies, objectivitat en la 
seva actuació i necessària transparència en els seus òr·
gans de govern. Tot això s’ha de fer garantint, alhora, 
el dinamisme de l’economia i, per tant, quan aques·
tes corporacions actuïn, ho hauran de fer basant·se en 
criteris tècnics i en la millor defensa dels interessos 
públics. Aquest ha de ser el model català de col·legis 
professionals.

– Així, respecte a la necessària adequació de la llei a 
les noves competències estatutàries, l’Estatut d’auto·
nomia de Catalunya estableix la competència exclusi·
va de la Generalitat sobre col·legis professionals i al·
tres corporacions de dret públic, afirmació que ja ha 
tingut una interpretació constitucional.

Al mateix temps, correspon a la Generalitat la compe·
tència compartida sobre la definició de les corporaci·
ons de dret públic i sobre els requisits de la seva crea·
ció i la condició de membre d’aquestes corporacions.

Per altra banda, correspon a la Generalitat, respectant 
les normes generals sobre titulacions acadèmiques i 
professionals, la competència exclusiva sobre l’exerci·
ci de les professions titulades, que inclou en tot cas:

a) La determinació dels requisits i les condicions 
d’exercici de les professions titulades, així com dels 
drets i les obligacions dels professionals titulats i del 
règim d’incompatibilitats.

b) La regulació de les garanties administratives davant 
l’intrusisme i les actuacions irregulars, així com la re·
gulació de les prestacions professionals de caràcter 
obligatori.

c) El règim disciplinari de l’exercici de les professions 
titulades.

L’abundant normativa estatal, la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i 
al seu exercici, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de 
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a 
la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici, la Llei que modifica la Llei 2/1974, de 13 
de febrer, sobre col·legis professionals i la Llei 2/2007, 
de 15 de març, de societats professionals, i els projec·
tes legislatius en marxa, fan necessari que el legisla·
dor català adeqüi el seu marc jurídic i defensi el model 
català de col·legis professionals, model que pren com 
a base el respecte a les competències pròpies d’aques·
tes corporacions i fonamenta les relacions entre els col·
legis professionals i altres corporacions de dret públic 
no en el principi de jerarquia, sinó en el de competèn·
cia. Així, una primera aproximació de l’adequació del 
nostre ordenament jurídic s’ha realitzat amb les mo·
dificacions introduïdes en la legislació vigent pel De·
cret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació 
de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/
CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre 
de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. En 
aquest marc, la nova llei dota els col·legis professionals 
de mecanismes adequats perquè siguin corporacions 
modernes i àgils que, garantint la llibertat de prestació 
de serveis professionals, controlin adequadament tant 
l’accés a les professions com el seu exercici i possibi·
litin una millor defensa del interessos de les persones 
consumidores i de l’interès públic en general.

– La regulació dels serveis professionals ha de prendre 
com a base el dret europeu i la seva transposició, ope·
ració jurídica que du a terme, fonamentalment, aques·
ta llei. D’acord amb la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional, correspon a la Generalitat de Catalu·
nya i el seu Parlament la transposició de la normativa 
europea quan aquesta afecta les nostres competències.

Així ho reconeix també l’Estatut d’autonomia de Ca·
talunya, que atribueix a la Generalitat el desenvolupa·
ment, l’aplicació i l’execució de la normativa de la Unió 
Europea que afecti l’àmbit de les seves competències.

Per altra banda, diversos informes de diferents orga·
nitzacions internacionals, l’Organització per a la Coo·
peració i el Desenvolupament Econòmic, el Fons Mo·
netari Internacional i la Unió Europea, coincideixen a 
considerar que la regulació estatal dels serveis profes·
sionals és deficient: excessives professions regulades, 
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és a dir, professions l’exercici de les quals està supe·
ditat a una determinada qualificació que, en ocasions, 
no s’empara en qüestions tècniques sinó corporatives, 
de forma que es crea una «reserva d’activitat»; nor·
mes que restringeixen l’accés a les professions o el seu 
exercici, no basades en la defensa del consumidor i de 
l’usuari sinó en la protecció d’altres interessos. La Co·
missió de la Unió Europea ha agrupat aquestes defi·
ciències de la manera següent: a) fixació de preus o 
preus recomanats, b) restriccions publicitàries, c) res·
triccions a l’accés i exercici d’activitats, d) regulació 
de l’estructura empresarial.

La mateixa normativa europea afirma que, per a cer·
tes professions, en particular aquelles en què estan 
en joc drets fonamentals de les persones o interessos 
generals, cal una regulació que garanteixi la correc·
ta defensa dels drets de les persones consumidores i 
que articuli uns mecanismes de control de l’accés i de 
l’exercici professionals, com a garantia també de la de·
fensa dels interessos generals, dels interessos de tots, 
circumstància que s’ha de portar a terme, a més de per 
les normes amb rang de llei dictades pels estats, fona·
mentalment mitjançant els col·legis professionals.

Així, el Tractat de funcionament de la Unió Europea 
garanteix la mobilitat de professionals i empreses en el 
territori de la Unió. Per això, s’adopten mesures d’har·
monització i de reconeixement de diplomes i qualifi·
cacions professionals per a la realització del mercat in·
terior.

Aquesta tasca s’ha efectuat, sobretot, mitjançant el 
dictat de directives, normes que necessiten la transpo·
sició per part dels estats membres i que només obli·
guen pel que fa a les finalitats a aconseguir.

Així, s’incorporen a la present llei les previsions de 
la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 7 de setembre de 2005, relativa al reco·
neixement de qualificacions professionals. En concret, 
que les condicions d’accés i exercici d’una professió 
han d’estar justificades objectivament i han de ser pro·
porcionades; la necessitat de garantir el respecte a la 
salut, la seguretat pública i la protecció dels persones 
consumidores; la necessitat de justificar les restricci·
ons en la llibertat de l’exercici i accés a les professions 
per a l’interès general.

La Directiva 2005/36/CE fomenta la qualitat dels ser·
veis professionals i obliga els estats membres a man·
tenir i aplicar una normativa, mitjançant els òrgans 
corresponents de representació professional, que ga·
ranteixi uns estàndards de qualitat elevats. S’ha d’es·
mentar el fet que la mateixa Directiva reconeix que 
si un estat estableix normes proteccionistes d’una de·
terminada professió destinades a garantir un nivell de 
qualitat més alt en la prestació dels serveis professio·
nals, el dret comunitari no intervindrà en aquesta op·
ció. En conseqüència, la Directiva és una norma que 
estableix uns estàndards mínims i que permet la inci·

dència legislativa dels estats per restringir la llibertat 
en l’accés i exercici de les professions, sempre que es·
tigui justificada pe raons objectives de la qualitat de la 
prestació del servei i de foment de la professionalitat.

La Directiva 2013/55/UE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual 
es modifiquen la Directiva 2005/36/CE. relativa al re·
coneixement de qualificacions professionals, i el Re·
glament (UE) núm. 1024/2012, relatiu a la cooperació 
administrativa a través del Sistema d’informació del 
mercat interior (Reglament IMI), declara la primacia 
de la Directiva de 2005 pel que fa a les activitats pro·
fessionals.

El sistema europeu recolza en el fet que la lliure pres·
tació de serveis professionals ha de tenir lloc en el 
marc del reconeixement de les qualificacions professi·
onals pertinents, que actuen com a excepció a la lliu·
re prestació del servei i a la llibertat d’establiment. El 
dret europeu en què s’inspira aquesta llei catalana de 
col·legis professionals permet l’anomenada reserva 
d’activitat si es compleixen certs requisits: que s’apli·
qui de forma no discriminatòria, estigui justificada per 
raons d’interès general, sigui adequada a la realització 
de l’interès perseguit i no vagi més enllà d’allò neces·
sari per assolir l’objectiu establert.

La Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior, reconeix que per supedi·
tar la prestació del servei al compliment d’una deter·
minada condició, com és la col·legiació, s’hauran de 
tenir en compte els principis de no·discriminació, ob·
jectivitat i proporcionalitat, i s’hauran de recollir un 
bon nombre d’excepcions a la lliure prestació de ser·
veis, entre les quals destaquen la necessitat per a algu·
nes professions d’obtenir un títol professional que ga·
ranteixi el màxim nivell de qualitat en la prestació del 
servei professional.

La filosofia de la present llei és la de modernitzar l’or·
denament jurídic respecte de les normes d’accés i la 
prestació dels serveis, però fugint de maximalismes i 
de declaracions liberalitzadores que no troben suport 
legal en l’àmbit europeu, malgrat que aquest s’invoqui 
sistemàticament.

A l’estat de dret, la regla és i ha de seguir essent la lli·
bertat; però, en l’àmbit de l’accés i l’exercici dels ser·
veis professionals qualificats, aquesta regla s’ha d’ex·
cepcionar per tal de garantir un respecte estricte de la 
salut, la seguretat pública i els drets fonamentals dels 
potencials persones consumidores. La llei, així, esta·
bleix un marc reglat de requisits per a l’accés i l’exer·
cici professional, marc justificat per la defensa de l’in·
terès general (normes d’organització de la professió, 
normes disciplinàries i de control, normes sobre res·
ponsabilitat) de manera objectiva, justificada exclusi·
vament en el coneixement tècnic i proporcionada a les 
finalitats a aconseguir.
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En aquest marc, la peça clau del sistema són els col·
legis professionals com a corporacions de dret públic, 
que garanteixen tant l’aplicació correcta de la norma·
tiva en benefici de l’interès general com la defensa da·
vant dels poders públics i de tercers dels interessos 
corporatius de la mateixa professió. Per això la llei, 
lluny de menystenir aquestes institucions, en moder·
nitza les estructures, en reforça l’autonomia i dota de 
major seguretat jurídica les persones que s’hi rela·
cionen.

Aquestes són les previsions que recull la present llei, 
en la qual s’estableixen els requisits de col·legiació com 
una competència reglada dels col·legis professionals 
i el seu exercici lliure, supeditat al compliment de la 
normativa col·legial corresponent.

La filosofia de la llei respecte als col·legis professio·
nals és la de potenciar·ne el caràcter públic, tant en la 
seva naturalesa jurídica com en les funcions que exer·
ceixen.

III. El títol I de la llei, relatiu a les disposicions de ca·
ràcter general, introdueix diverses novetats, que tenen 
per objecte aconseguir una plena adequació entre les 
previsions de la llei i les característiques i necessitats 
de la societat actual, així com complir amb les exigèn·
cies derivades del dret comunitari. Aquesta adaptació 
ha comportat una reformulació dels conceptes de pro·
fessió titulada i de professió col·legiada.

Respecte al concepte de professió titulada, s’ha tingut 
present en la nova regulació l’existència d’un ventall, 
cada cop més ampli, de titulacions professionals que 
garanteixen l’obtenció de la formació adequada i el 
compliment dels requisits necessaris per exercir una 
determinada professió. Atenent a aquesta realitat, s’ha 
ampliat el concepte de professió titulada, que abasta 
els títols acadèmics oficials d’educació superior. Per 
altra banda, aquesta regulació resulta més harmoniosa 
amb les directives europees en aquest àmbit i, en con·
cret, amb el concepte de títol de formació previst a la 
Directiva 2005/36, del Parlament Europeu i del Con·
sell, de 7 de setembre de 2005.

Pel què fa al concepte de professió col·legiada obliga·
tòria, s’estableix una definició que té en compte el ca·
ràcter de corporació de dret públic dels col·legis pro·
fessionals.

Les professions de caràcter col·legial s’identifiquen 
amb les professions titulades els professionals exer·
cents de les quals s’integren en un col·legi professional 
i desenvolupen una activitat que incideix en matèri·
es d’interès general. Addicionalment, i com a garantia 
per als mateixos professionals així com per als des·
tinataris del seus serveis, l’exigència de col·legiació 
s’haurà de realitzarà complir conforme als requisits 
de justificació objectiva, no·discriminació, necessitat 
i proporcionalitat, principis previstos a la Directiva 
2005/36 així com a la Directiva 2006/123/CE.

IV. El títol II, referit a l’exercici de les professions ti·
tulades, incorpora la necessitat que les normes regu·
ladores de l’accés i l’exercici de la professió siguin 
respectuoses amb els principis d’objectivitat, necessi·
tat, proporcionalitat i no·discriminació, exigència de·
rivada de la normativa comunitària en aquest àmbit 
i continguda, essencialment, a la Directiva 2005/36. 
Aquests requisits ja s’havien previst també a la nor·
mativa de transposició de la Directiva de serveis i, en 
concret, a la Llei estatal 17/2009, de 23 de novembre.

En aquest títol també es tracta del conflicte d’interes·
sos i l’assegurança professional, dues qüestions que, en 
última instància, redunden en una protecció adequada 
de les persones consumidores destinatàries dels ser·
veis prestats pels professionals titulats.

Com a novetat, s’incorpora al títol II una regulació di·
rigida a evitar el conflicte d’interessos per part dels 
professionals titulats, una de les preocupacions del le·
gislador comunitari, tal com queda reflectit a la Direc·
tiva de serveis, i que tradicionalment ha estat una font 
de controvèrsia. La regulació del conflicte d’interessos 
prevista a la llei resulta d’aplicació quan els professio·
nals presten l’activitat directament, així com quan ho 
fan a través d’una societat professional. A més, i com a 
corol·lari d’aquesta regulació, es reconeixen en aquest 
àmbit competències als col·legis professionals així 
com als consells de col·legis en relació amb els profes·
sionals col·legiats, d’acord amb la funció de protecció 
dels persones consumidores i usuaris que desenvolu·
pen aquestes corporacions de dret públic.

En segon lloc, es millora la regulació anterior relativa 
a l’assegurança professional.

Per posar èmfasi en aquestes qüestions, tan trans·
cendentals per a la protecció de les persones consu·
midores, la llei estableix de manera expressa que tant 
l’incompliment de la regulació relativa al conflicte 
d’interessos com l’incompliment del deure d’assegu·
rança professional es consideren actuacions professio·
nals irregulars. Ambdós tipus de conductes, així com 
la resta de supòsits d’intrusisme o actuació professio·
nal irregular, poden ser sancionats de conformitat amb 
la normativa de consum, sempre que es tracti d’una re·
lació de consum, és a dir, una relació jurídica que vin·
cula una persona consumidora i un empresari o em·
presària.

V. El títol III conté les previsions relatives als col·legis 
professionals. Les novetats introduïdes en aquest capí·
tol són especialment rellevants i tenen dues finalitats 
essencials:

1. En primer lloc, la nova regulació vol posar l’accent 
en el caràcter eminentment públic dels col·legis profes·
sionals i les funcions que aquests exerceixen, caracte·
rística que comparteixen els de col·legiació obligatòria 
i els de col·legiació voluntària. En aquest marc, s’enco·
mana als col·legis professionals, de manera expressa, 
la tasca de vetllar perquè els serveis professionals es 
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prestin garantint la protecció d’interessos públics su·
periors.

En aquesta línia, a partir de l’entrada en vigor de la 
llei, la creació de nous col·legis professionals requerirà 
que la seva activitat repercuteixi en matèries d’interès 
general, estigui objectivament justificada i compleixi 
els requisits de no·discriminació, necessitat i propor·
cionalitat, o bé sigui un mecanisme eficient per a la 
protecció dels drets fonamentals dels ciutadans i dels 
drets de persones consumidores i usuaris, exigències 
derivades de la Directiva de serveis així com de la Di·
rectiva 2005/36. La llei determina la creació dels col·
legis professionals.

La llei reconeix que els col·legis professionals tenen 
com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de 
llurs col·legiats respongui als interessos i a les necessi·
tats de la societat, en relació amb l’exercici professio·
nal de què es tracti, i especialment garantir el compli·
ment de la bona pràctica i de les obligacions a les quals 
estan subjectes els professionals, així com la protecció 
dels interessos de les persones usuàries i consumido·
res del servei professional.

El legislador català és respectuós amb la garantia ins·
titucional dels col·legis professionals que reconeix 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, garantia institu·
cional que no només protegeix l’existència d’aquests 
col·legis, sinó també l’assignació de competències prò·
pies. En aquest marc, es garanteix així mateix la ple·
na autonomia dels col·legis respecte de l’Administració 
pública i es reconeix que les seves competències seran 
exercides sense interferències d’altres poders públics.

En relació amb les seves funcions de naturalesa públi·
ca administrativa, la llei reconeix la possibilitat que 
els col·legis professionals percebin les taxes i altres 
contraprestacions que determini la legislació vigent. 
Així mateix, i a la vista de la importància quantitati·
va i qualitativa de les funcions públiques que exercei·
xen els col·legis professionals, se’ls reconeix la potestat 
d’execució forçosa del seus actes.

Totes les funcions reconegudes als col·legis s’exercei·
xen en règim d’autonomia, sens perjudici dels controls 
per motius de legalitat establerts per aquesta llei o per 
altres normes amb rang de llei.

En aquest marc, la llei manté essencialment la filoso·
fia del legislador català respecte a l’estructura, fusió i 
dissolució dels col·legis professionals. És necessari po·
tenciar i facilitar la fusió de col·legis creant un mapa 
col·legial menys fraccionat que l’actual. Partint del res·
pecte a l’autonomia col·legial, hem de gaudir d’unes es·
tructures corporatives potents i modernes, i per això la 
llei continua amb l’esperit de facultar l’Administració 
de la Generalitat per promoure les fusions voluntàries 
de col·legis territorials d’una mateixa professió.

2. En segon lloc, la llei reforça les funcions de protec·
ció de les persones consumidores que exerceixen els 

col·legis professionals marcant un perfil propi respecte 
als mecanismes de protecció previstos a la legislació 
reguladora del mercat.

VI. El títol IV regula els consells de col·legis profes·
sionals com a corporacions de dret públic mitjançant 
les quals s’agrupen els diferents col·legis professionals 
d’una mateixa activitat a Catalunya.

La llei parteix de la base que l’estructura fonamental 
del sistema en el nostre ordenament són els col·legis 
professionals, però que la seva agrupació ha de donar 
lloc a la figura dels consells de col·legis. En aquest sen·
tit, l’Estatut d’autonomia de Catalunya posa l’accent en 
l’estructura territorial dels col·legis, que són la unitat 
bàsica en què s’integren els diferents professionals, i 
disposa l’obligatorietat de la creació dels consells de 
col·legis professionals, excepte quan la professió col·
legiada tingui un únic col·legi professional d’àmbit ca·
talà, cas en què és prescindible la creació d’un consell.

En tot cas, les relacions que estableix la llei entre con·
sells i col·legis es regeixen pel principi de competèn·
cia, no pel de jerarquia. Uns i altres són corporacions 
de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar per al compliment de les seves finali·
tats. Els consells de col·legis tenen com a finalitat la re·
presentació i la defensa general de la professió, d’acord 
amb els interessos i necessitats de la societat en relació 
amb l’exercici professional.

Per al compliment d’aquestes funcions i, en particular, 
per a les funcions de coordinació i representació que 
duen a terme els consells de col·legis, els col·legis pro·
fessionals han de contribuir al seu sosteniment econò·
mic, contribució que s’acorda mitjançant un conveni. 
En qualsevol cas, s’estableix com a criteri l’eficiència 
d’aquestes corporacions, per tal d’evitar la duplicitat 
en la prestació dels serveis.

Aquesta llei regula la creació dels consells de col·legis 
professionals i en determina la naturalesa jurídica, 
n’estableix les funcions, els atribueix potestat normati·
va ad extra i determina la seva autonomia així com el 
contingut dels seus estatuts.

En aquest marc legislatiu, la llei vertebra les relaci·
ons entre els col·legis professionals i els consells de 
col·legis professionals d’àmbit català, per una banda, i 
els consells generals de les professions d’àmbit estatal, 
per una altra.

El punt de partida en aquest àmbit és que ni la Cons·
titució ni l’Estatut d’autonomia de Catalunya fan re·
ferència als consells generals de les professions ni als 
consells de col·legis professionals de Catalunya. En 
conseqüència, ha estat el legislador ordinari qui ha 
mantingut aquesta figura organitzativa, de caràcter 
preconstitucional pel que fa als consells generals de 
les professions.

En el sistema preconstitucional, els consells generals 
eren corporacions que es configuraven com a ens su·
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periors als col·legis professionals, superioritat jeràrqui·
ca que es manifestava en la capacitat de resoldre els 
recursos que s’interposaven contra les decisions dels 
col·legis o, fins i tot, en la seva capacitat per aprovar els 
estatuts dels col·legis professionals.

Amb el sistema autonòmic, els canvis necessaris han 
estat dos: per una banda, les relacions entre els con·
sells generals estatals, els consells de col·legis profes·
sionals i els col·legis, són relacions que es regeixen pel 
principi d’atribució de competències, no pel de jerar·
quia. En conseqüència, donat que totes són corpora·
cions de dret públic, qualsevol control d’unes respec·
te de les altres, d’estricta legalitat o fins i tot de mera 
oportunitat, ha d’estar clarament justificat per la nor·
ma que el prevegi.

Per altra banda, els consells generals han estat buidats 
de competències i s’han traslladat en bloc als òrgans 
autonòmics aquelles que resulten conformes amb la 
Constitució i amb l’Estatut.

Les relacions entre els consells generals, els consells 
autonòmics i els col·legis són de col·laboració i coope·
ració voluntària, mai de jerarquia. L’instrument prin·
cipal que regula la relació entre aquestes entitats són 
els convenis de col·laboració, tal com es desprèn de la 
regulació relativa a les aportacions econòmiques dels 
col·legis professionals en el sosteniment econòmic dels 
consells de col·legis autonòmics i dels consells estatals.

Tot això, sense perjudici del dret d’accés, acció i re·
presentació directa dels col·legis professionals i dels 
consells de col·legis professionals davant de totes les 
institucions de l’Estat i de les funcions de representa·
ció general que puguin complir, qüestió que ha estat 
refrendada per la Sentència 201/2013, de 5 de desem·
bre de 2013, del Tribunal Constitucional, recaiguda en 
el Recurs d’inconstitucionalitat 8434·2006, interposat 
contra diversos preceptes de la Llei del Parlament de 
Catalunya 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de pro·
fessions titulades i dels col·legis professionals en con·
nexió amb l’article 125 de la Llei orgànica 6/2006, de 
19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (BOE núm. 7, de 08.01.2014).

Respecte d’altres qüestions més concretes, la llei re·
cull que els consells de col·legis professionals són cre·
ats per una llei. Entre les funcions més destacades hi 
ha les d’exercir la representació i la defensa generals 
de la professió en l’àmbit de Catalunya i la coordina·
ció dels col·legis professionals que els integren; ela·
borar les normes relatives a l’exercici professional i 
al règim disciplinari comunes a la professió, normes 
de les quals, com a novetat, es regula el procediment 
d’elaboració, garantint·hi la participació dels interes·
sats; informar sobre projectes normatius que afectin 
les professions; aprovar llur pressupost i fixar la par·
ticipació dels col·legis en les despeses del consell, així 
com altres funcions que estableixin les lleis. En aquest 
sentit, destaca la regulació específica dels estatuts ge·

nerals de les professions i els seus tràmits per a l’ela·
boració així com el seu contingut.

Així mateix, la llei regula les normes d’organització i 
funcionament dels consells. Finalment, també es regu·
len els procediments de dissolució i les seves causes.

VII. El títol V de la llei es refereix a les disposicions 
comunes als col·legis professionals i als consells de col·
legis professionals.

La novetat més important en aquest àmbit és la incor·
poració d’un capítol relatiu a la transparència i el bon 
govern en l’actuació d’aquestes corporacions de dret 
públic, en uns termes equiparables als que preveu l’ar·
ticle 71 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya per a les 
administracions públiques catalanes, sens perjudici de 
les previsions que en aquest àmbit conté la Llei estatal 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

Amb aquesta finalitat, en primer lloc, es clarifica el 
règim jurídic que resulta d’aplicació als col·legis i con·
sells de col·legis professionals quan exerceixen funci·
ons públiques, així com als seus òrgans de caràcter 
col·legiat. El fet que els col·legis i els consells exercei·
xin funcions de caràcter públic i de caràcter privat, ha 
generat controvèrsies sobre el règim jurídic que s’ha 
d’aplicar a cada un dels seus actes. Tenint en comp·
te la litigiositat en aquest àmbit, i amb vista a elabo·
rar una regulació més d’acord amb el principi de se·
guretat jurídica i amb el principi de transparència, la 
nova regulació de la llei estableix de manera expressa 
quins actes dels col·legis i consells de col·legis profes·
sionals es regiran pel dret públic. De conformitat amb 
la nova regulació, quan aquestes corporacions duguin 
a terme funcions que tinguin, eminentment, caràcter 
públic i en les quals facin ús de prerrogatives de ti·
pus públic, resultarà d’aplicació la mateixa normativa 
que regeix el funcionament de les administracions pú·
bliques, de conformitat amb un criteri garantista i de 
protecció dels drets dels ciutadans. En aquest sentit, i 
tal com es reitera al llarg de la llei, resulten d’aplicació 
la legislació de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i, així mateix, 
la legislació general sobre l’ús dels mitjans electrònics 
en el sector públic de Catalunya. En segon lloc, s’esta·
bleix una subjecció de l’activitat i funcionament dels 
col·legis i consells de col·legis professionals al principi 
de transparència. Per donar contingut a aquest principi 
s’estableix l’obligació que les unes i les altres corpora·
cions facin públiques una sèrie d’informacions relaci·
onades amb el seu funcionament, a través d’una me·
mòria anual en la qual han de fer constar els aspectes 
més rellevants de la seva activitat així com de la seva 
comptabilitat. Per altra banda, s’incorporen determi·
nades regles de bon govern que estableixen una sèrie 
d’obligacions i incompatibilitats per als membres dels 
òrgans de govern dels col·legis i consells de col·legis 
professionals.
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La importància de la transparència en l’actuació del 
sector públic és, des de ja fa anys, una qüestió cen·
tral del debat polític. Prenent com a model els siste·
mes que es regeixen pel sistema del common law, en 
els quals ja fa dècades que el principi de transparència 
regeix el funcionament de les corporacions de dret pú·
blic, els ordenaments jurídics continentals tenen cada 
cop més en compte la importància d’aquest principi, el 
qual s’incorpora al funcionament de les administraci·
ons públiques (així com d’altres corporacions que du·
en a terme funcions públiques) mitjançant les lleis de 
transparència.

L’aplicació del principi esmentat comporta que els ciu·
tadans puguin tenir accés a la informació de caràcter 
públic que es troba en poder de les administracions o 
corporacions de caràcter públic i que s’articulin meca·
nismes de participació així com de rendició de comp·
tes, el funcionament dels quals només és possible si els 
ciutadans estan informats.

Dins l’ordenament jurídic estatal, Catalunya ha estat 
pionera en aquest àmbit incorporant amb rang estatu·
tari el principi de transparència en el funcionament de 
les administracions públiques de Catalunya. La im·
portància d’aquest principi també ha tingut el seu re·
flex en la legislació catalana de règim jurídic i procedi·
ment de les administracions públiques catalanes; així, 
s’ha consagrat la transparència com a principi d’actu·
ació general a les administracions públiques de Cata·
lunya i també, amb caràcter particular, quan aquestes 
actuació es materialitzi a través de mitjans electrònics.

En relació amb els col·legis i consells de col·legis pro·
fessionals, i tenint en compte la seva naturalesa emi·
nentment pública, es considera coherent que estiguin 
sotmesos a unes obligacions de transparència en uns 
termes similars als que resulten d’aplicació a les admi·
nistracions públiques. L’aplicació del principi de trans·
parència en l’àmbit col·legial es reflecteix també en al·
tres disposicions de la llei, com les referents al règim 
econòmic o a l’exercici de la potestat disciplinària.

Pel què fa als òrgans de govern d’aquestes corporaci·
ons, la llei garanteix que la seva elecció i el seu funci·
onament siguin democràtics. La llei opta per aplicar la 
legislació general de règim electoral com a font d’ins·
piració de la normativa electoral prevista en aquesta 
llei així com en les normes col·legials. Així mateix, 
estableix un marc jurídic adient perquè, en virtut de 
l’autonomia institucional, les normes col·legials puguin 
desenvolupar els processos electorals electrònicament.

Els actes dictats pels col·legis professionals i els con·
sells de col·legis professionals en l’exercici de les seves 
funcions públiques seran immediatament executius, 
de conformitat amb la legislació general de règim jurí·
dic i procediment administratiu de les administracions 
públiques.

Per últim, i respecte al règim econòmic, es garanteix 
que els col·legis i els consells elaboraran i aprovaran 

els seus pressupostos, es permet que percebin taxes o 
altres contraprestacions per la prestació dels serveis 
corresponents a llurs funcions públiques i es disposa 
que han d’establir un règim d’auditoria per controlar la 
gestió financera i pressupostària respectiva. Es man·
té el control de la Sindicatura de Comptes en la seva 
funció fiscalitzadora si els recursos pressupostaris han 
estat transferits per l’Administració de la Generalitat o 
per l’Administració local.

VIII. El títol VI de la llei està dedicat a les associaci·
ons professionals. Aquesta figura, regulada a l’anterior 
llei de col·legis professionals, ha tingut poca aplicació 
pràctica durant aquests anys, però s’espera que, a par·
tir de l’entrada en vigor de la nova llei, experimenti 
una major difusió.

Tenint en compte que la creació de col·legis professio·
nals requereix que la seva activitat incideixi en matè·
ries d’interès general, estigui objectivament justifica·
da i compleixi amb els requisits de no·discriminació, 
necessitat i proporcionalitat, o bé sigui un mecanisme 
eficient per a la protecció dels drets fonamentals dels 
ciutadans i dels drets de les persones consumidores, 
resulta necessari trobar una manera alternativa d’agru·
par i representar els interessos de les professions titu·
lades que no tinguin el caràcter de col·legiades.

Les associacions professionals són entitats de creació 
voluntària i amb una estructura de caràcter més fle·
xible que la dels col·legis professionals, circumstància 
que es reflecteix en el seu règim jurídic, de caràcter 
eminentment privat, a diferència del dels col·legis pro·
fessionals. Aquestes associacions tenen reconegudes, 
entre d’altres, les funcions de vetllar pel bon exerci·
ci de la respectiva professió i de col·laborar activa·
ment amb l’Administració en representació i defensa 
dels interessos dels professionals, fins al punt de poder 
exercir funcions per delegació d’aquesta.

A la vista del que s’ha dit, la llei reflecteix el com·
promís d’impulsar la creació i desenvolupament de les 
associacions professionals, així com de facilitar, en el 
cas que sigui procedent, la conversió dels col·legis pro·
fessionals en associacions professionals, quan es con·
sideri que aquesta figura jurídica s’adequa millor a les 
característiques i interessos propis de la professió.

IX. El títol VII està dedicat als registres dels col·legis 
professionals i de les associacions professionals.

Els registres gestionats per les administracions públi·
ques així com pels mateixos col·legis professionals i 
consells de col·legis professionals, són considerats un 
instrument efectiu per assegurar el compliment de la 
legalitat i la prestació òptima del servei per part dels 
professionals titulats, col·legiats o no, així com una 
protecció adequada dels persones consumidores i usu·
aris. La publicitat d’aquests registres es considera, 
també, un element clau en la consecució del principi 
de transparència en l’actuació dels col·legis i les associ·
acions professionals.



3 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 44

Tenint en compte els factors anteriors, a més dels re·
gistres de col·legis professionals i d’associacions pro·
fessionals gestionats per la Generalitat de Catalunya, 
s’incorporen al text de la llei el registre de col·legiats 
i el registre de societats professionals, ambdós gestio·
nats pels mateixos col·legis professionals. Aquests re·
gistres no són creats per la present llei, ja que en virtut 
de les reformes operades per la Directiva de serveis ja 
es va incorporar la necessitat de tenir un registre de 
col·legiats accessible des de la finestreta única. Per al·
tra banda, el Registre de Societats Professionals va ser 
creat per la Llei 2/2007, de 15 de març.

X. El títol VIII de la llei estableix el règim disciplinari 
al qual estan sotmesos els professionals regulats per la 
mateixa llei.

Les reformes introduïdes pel que fa al règim discipli·
nari de l’exercici de les professions titulades regulades 
a la llei tenen tres finalitats. En primer lloc, davant de 
la confluència de col·legis professionals de col·legiació 
obligatòria i d’altres de col·legiació voluntària, la no·
va regulació intenta establir un règim sancionador al 
més homogeni possible per a ambdós tipus de col·legis 
professionals, i també per a les associacions professi·
onals.

Amb aquest propòsit, la regulació proposada manté 
l’exercici de la potestat disciplinària com a competèn·
cia pròpia dels col·legis professionals de col·legiació 
obligatòria o, si escau, dels consells de col·legis pro·
fessionals, en relació amb els membres de la junta de 
govern de cada col·legi. Respecte als col·legis professi·
onals subjectes a col·legiació voluntària i les associa·
cions professionals, aquesta competència s’atribueix a 
la Generalitat de Catalunya, la qual els delega l’admi·
nistració i tramitació de l’expedient fins a la proposta 
de resolució, mentre que la resolució definitiva de l’ex·
pedient es reserva per al departament competent de la 
Generalitat de Catalunya.

També amb la finalitat d’homogeneïtzar el règim san·
cionador, es preveu que el règim disciplinari sigui 
comú per a tota la professió. Així, es disposa que el 
consell de col·legis corresponent aprovi un règim dis·
ciplinari únic per a tota la professió. Per a les profes·
sions que no tinguin consell, es disposa que el règim 
disciplinari sigui elaborat pels respectius col·legis pro·
fessionals.

La segona finalitat és dotar de més transparència i ga·
ranties el règim sancionador regulat a la llei.

Consegüentment, es crearà en tots els col·legis una co·
missió disciplinària formada per un membre de l’òr·
gan de govern del col·legi, un professional pertanyent 
al mateix col·legi professional nomenat per l’òrgan de 
govern i un representant dels interessos de les perso·
nes consumidores. Aquesta composició garantirà que, 
en el marc del procediment sancionador estiguin re·
presentats els diferents interessos en joc.

Altres instruments que garantiran la transparència en 
l’àmbit disciplinari són l’elaboració d’una memòria de 
caràcter anual sobre l’exercici de la potestat sanciona·
dora, que haurà de recollir les dades més rellevants re·
lacionades amb l’exercici d’aquesta potestat i que els 
col·legis professionals hauran de dipositar a la Genera·
litat i fer pública a través de la seva finestreta única, i 
també la creació d’un registre de persones infractores 
en matèria de professions titulades.

L’última de les finalitats de les modificacions introdu·
ïdes és la unificació del règim disciplinari professional 
i col·legial. La Llei 7/2006 distingia entre les infracci·
ons i sancions de caràcter professional i les de caràcter 
col·legial, però aquesta distinció era molt complicada 
de dur a la pràctica i havia comportat problemes en 
l’aplicació de la norma.

XI. La llei finalitza amb les disposicions addicionals, 
transitòries, derogatòria i finals, on s’hi inclou un man·
dat al legislador perquè reguli les taxes i contrapresta·
cions que poden percebre els col·legis i els consells de 
col·legis professionals.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte regular l’exercici de les pro·
fessions titulades en l’àmbit territorial de Catalunya i 
els col·legis professionals, els consells de col·legis pro·
fessionals i les associacions professionals que hi exer·
ceixen llur activitat.

Article 2. Concepte de professió titulada, 
de professió col·legiada i de professió de 
col·legiació obligatòria

Als efectes d’aquesta llei s’entén per professió titulada 
aquella per a l’accés a la qual s’exigeix estar en posses·
sió d’un títol acadèmic oficial d’educació superior; per 
professió col·legiada, la professió titulada en la qual, 
d’acord amb la llei, els professionals que les exercei·
xen s’integren en un col·legi professionals, de manera 
voluntària o obligatòria, i en quin cas es preveuen nor·
mes en matèria d’organització de la professió; normes 
deontològiques, i normes de control i responsabilitat; 
i per professió de col·legiació obligatòria aquella pro·
fessió titulada per a l’exercici de la qual s’exigeix la 
col·legiació.

Títol II. Exercici de les professions titulades

Article 3. Definició i règim jurídic

1. S’entén per exercici d’una professió titulada, als 
efectes d’aquesta llei, la prestació, normalment remu·
nerada, dels serveis propis d’una professió titulada.
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2. L’exercici de les professions titulades es regeix pel 
marc general establert per aquesta llei, per les normes 
particulars i deontològiques que regulen cada profes·
sió i pels pactes que els professionals i els destinataris 
dels seus serveis hagin convingut lliurement.

3. Les disposicions d’aquest títol s’apliquen a l’exercici 
professional de naturalesa permanent, sens perjudici 
de les disposicions aplicables a l’exercici ocasional de 
l’activitat.

Article 4. Accés a l’exercici

1. Per accedir a l’exercici d’una professió titulada cal 
tenir el títol acadèmic oficial d’educació superior cor·
responent i complir, si escau, la resta de condicions es·
tablertes legalment.

2. S’han de respectar en tots els casos les condicions 
de reconeixement professional de títols i d’equivalèn·
cia de condicions fixades per la normativa comunità·
ria, d’acord amb els principis d’objectivitat, necessitat, 
proporcionalitat i no·discriminació.

3. L’accés a l’exercici professional pot quedar condi·
cionat, si així ho estableix una llei i en els termes que 
aquesta disposi, a una formació pràctica prèvia o a 
l’obtenció d’una acreditació d’aptitud, amb la partici·
pació dels col·legis professionals i de les universitats i, 
si escau, d’altres administracions públiques.

Article 5. Requisits per a l’exercici

1. Poden exercir una professió titulada les persones 
que estiguin en possessió del títol acadèmic oficial 
d’educació superior corresponent, compleixin les con·
dicions que determina l’article 4, no es trobin en situa·
ció d’inhabilitació professional i no estiguin subjectes 
a cap de les causes d’incompatibilitat o de prohibició 
establertes per les lleis. En el cas de les professions 
de col·legiació obligatòria, també serà necessari que el 
professional titulat estigui col·legiat en el col·legi pro·
fessional que correspongui en funció de l’activitat pro·
fessional de què es tracti.

2. Els professionals titulats exerceixen llur activitat 
amb llibertat i independència, procurant l’interès dels 
destinataris dels seus serveis i de la societat, d’acord 
amb la capacitat i l’habilitat que determina la bona 
pràctica professional, complint les normes deontològi·
ques corresponents i les que regeixen l’exercici de la 
professió, amb referència a l’àmbit estrictament pro·
fessional, independentment dels drets i els deures pro·
pis de la relació jurídica en virtut de la qual s’exerceix 
la professió.

Article 6. Incompatibilitats

1. L’exercici de les professions titulades resta subjecte 
al règim d’incompatibilitats que en cada cas establei·
xi la llei.

2. Els consells de col·legis professionals o, si escau, els 
col·legis professionals, han d’incloure en la normati·
va respectiva les normes que calguin per assegurar en 
l’àmbit de cada professió que els col·legiats compleixin 
les disposicions legals aplicables en matèria d’incom·
patibilitats, sense que es puguin ampliar els supòsits 
d’incompatibilitat establerts legalment.

3. Els col·legis professionals han de comunicar a l’Ad·
ministració, sempre que en tinguin coneixement, les 
actuacions irregulars que considerin contràries a la le·
gislació vigent en matèria d’incompatibilitats dels pro·
fessionals vinculats a aquella mitjançant una relació 
administrativa o laboral, o qualsevol relació de pres·
tació de serveis.

Article 7. Conflicte d’interessos

1. Els professionals titulats han d’exercir la seva acti·
vitat adoptant les mesures oportunes per evitar el con·
flicte d’interessos. S’entén que existeix conflicte d’in·
teressos quan els professionals intervenen en decisions 
o actuacions relacionades amb assumptes en els que 
la integritat d’aquella decisió o actuació es pot trobar 
influenciada per un interès de tipus econòmic, perso·
nal o familiars directes. S’entén a aquests efectes per 
familiars directes el cònjuge o convivent en parella es·
table i els parents fins al tercer grau de consanguinitat 
o afinitat. En el cas de persones jurídiques, concorre 
conflicte d’interessos quan el professional exerceixi 
funcions d’administració en aquestes o amb les quals 
constitueixi, directament o per mitjà d’una persona in·
terposada, una unitat de decisió, d’acord amb la legis·
lació mercantil.

2. En qualsevol cas, els professionals titulats han d’in·
formar els destinataris dels seus serveis de les mesures 
adoptades, així com, a petició d’aquests, emetre una 
declaració responsable sobre la inexistència de con·
flicte d’interessos.

3. Les previsions anteriors també resulten d’aplicació 
quan l’activitat s’exerceix a través de forma societària, 
i s’entenen referides tant a la societat com als profes·
sionals.

4. Els consells de col·legis professionals o, si escau, els 
col·legis professionals, han d’incloure en la normativa 
respectiva les normes que calguin per assegurar que 
els seus col·legiats compleixen les previsions del pre·
sent article, especialment el deure d’abstenció en els 
casos de conflicte d’interessos.

Article 8. Drets i deures

1. Els professionals titulats tenen el dret i el deure d’ac·
tuar segons les normes i les tècniques pròpies del co·
neixement de la professió, prenent en consideració les 
experiències pròpies del sector. També tenen el dret i 
el deure de seguir una formació contínua.
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2. Els col·legis professionals, les universitats i les ad·
ministracions públiques, d’acord amb aquells, poden 
col·laborar en la formació contínua dels professionals 
col·legiats, i amb aquesta finalitat poden subscriure els 
acords pertinents.

3. Els col·legis professionals han d’organitzar de ma·
nera permanent activitats formatives d’actualització 
professional dels col·legiats i expedir certificats acredi·
tatius de la participació dels assistents en aquestes ac·
tivitats, conjuntament, si s’escau, amb les universitats i 
les administracions públiques que hi hagin participat.

Article 9. Assegurança

1. Els professionals titulats tenen el deure de cobrir 
mitjançant una assegurança o garantia equivalent els 
riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a cau·
sa de l’exercici de llur professió. En qualsevol cas, l’as·
segurança o garantia exigida ha de ser proporcionada 
a la naturalesa i abast del risc cobert.

2. Els col·legis professionals han d’adoptar les mesu·
res necessàries per promoure i facilitar el compliment 
suficient del deure d’assegurança de llurs col·legiats, i 
poden exigir als seus col·legiats l’acreditació del com·
pliment d’aquest deure o una garantia equivalent.

3. De conformitat amb la normativa vigent, els profes·
sionals que actuïn exclusivament al servei d’una admi·
nistració pública no han de complir el requisit de l’as·
segurança per responsabilitat. Aquesta assegurança 
tampoc no és obligatòria en el cas que l’activitat pro·
fessional s’exerceixi exclusivament per compte d’altri 
que ja tingui assegurada la cobertura pels riscos de 
l’activitat que comprèn l’exercici de la professió.

4. Les disposicions d’aquest article s’han de desenvo·
lupar per reglament en funció de les característiques 
pròpies de cada professió titulada.

Article 10. Secret professional

Els professionals titulats tenen el deure del secret pro·
fessional, d’acord amb la Constitució i la legislació es·
pecífica aplicable.

Article 11. Intrusisme i actuacions professionals 
irregulars

1. Als efectes d’aquesta llei, és intrusisme la realitza·
ció d’actuacions professionals sense complir els requi·
sits establerts legalment per a l’exercici de la professió, 
d’acord amb allò previst als articles 4 i 5.

2. Es considera exercici irregular d’una activitat pro·
fessional o d’una professió: l’exercici professional sen·
se tenir subscrita l’assegurança o garantia equivalent; 
la utilització professional o comercial de la denomi·
nació col·legiat o col·legiada quan no es pertanyi al col·
legi professional corresponent a aquella activitat pro·
fessional o professió, i l’exercici de la professió que 
incorri en competència deslleial o conflicte d’interes·

sos sense informar·ne els destinataris dels serveis; o 
bé vulnerar el secret professional.

3. Els actes d’intrusisme i les actuacions professio·
nals irregulars han d’ésser posats en coneixement de 
l’Administració de la Generalitat o, en el cas de pro·
fessions col·legiades, del col·legi professional que cor·
respongui, als efectes d’adoptar les mesures adminis·
tratives que calgui per a corregir aquestes conductes. 
Aquesta responsabilitat administrativa, que inclou les 
infraccions que es produeixin en matèria de consum, 
s’entén sens perjudici de la responsabilitat civil i penal 
que pugui correspondre.

Article 12. Prestacions professionals 
obligatòries

En l’exercici de la funció social que comporta l’exerci·
ci de les professions titulades, els professionals titulats 
han de fer les prestacions que es determinin per llei. 
En aquest cas, s’ha d’establir un sistema de retribució 
o de compensació econòmica, que ha d’ésser just i pro·
porcional a les prestacions fetes.

Article 13. Serveis i prestacions exigits  
en situacions excepcionals

1. En els supòsits de risc greu, de catàstrofe o de cala·
mitat publica, es pot imposar als professionals titulats 
el deure de l’exercici professional, en els termes esta·
blerts legalment. La imposició d’aquest deure afecta 
tots els professionals titulats de la professió de què es 
tracti dins l’àmbit territorial, total o parcial, de Cata·
lunya, en funció de l’extensió i de la gravetat del su·
pòsit pel qual es reclama. Aquest deure només és exi·
gible si els mitjans a disposició de l’Administració no 
són suficients per cobrir els requeriments de la situació 
de necessitat. En tots els casos s’ha d’aplicar el princi·
pi de proporcionalitat i no·discriminació. El compli·
ment d’aquest deure ha de ser compensat d’acord amb 
la normativa vigent.

2. A l’efecte d’aplicar el que disposa l’apartat 1, els col·
legis professionals han de donar l’auxili necessari a 
l’autoritat competent per coordinar les prestacions de 
llurs col·legiats.

Article 14. Exercici ocasional d’una activitat 
professional

1. Els i les professionals establerts a d’altres estats 
membres de la Unió Europea poden prestar lliurement 
els seus serveis a Catalunya. Aquesta prestació no es 
pot impedir o restringir per raons de qualificació pro·
fessional, sempre que els professionals estiguin col·
legiats o establerts legalment en un altre estat mem·
bre per exercir·hi la mateixa professió complint els 
requisits i garanties establertes en la normativa vigent. 
L’exercici que comporta el desplaçament temporal 
transnacional d’un o una professional es regeix per la 
normativa relativa al reconeixement de qualificacions.
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2. En el supòsit establert per l’apartat 1, les exigències 
locals mínimes d’ordre col·legial o professional, i espe·
cialment les deontològiques, són aplicables si són es·
trictament necessàries en funció de la naturalesa dels 
serveis professionals que es presten, i han d’observar 
sempre els principis de proporcionalitat i no·discrimi·
nació, tal com disposa la normativa comunitària, i in·
cloure el règim d’assegurança o garantia equivalent de 
responsabilitat per l’exercici de l’activitat professional, 
llevat que el prestador del servei tingui una asseguran·
ça o garantia equivalent en l’estat membre de la Unió 
Europea en el qual estigui establert, sempre que que·
din coberts els riscos a l’estat d’exercici.

Títol III. Col·legis professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 15. Naturalesa jurídica

Els col·legis professionals són corporacions de dret pú·
blic dotades de personalitat jurídica pròpia i amb ple·
na capacitat d’obrar per al compliment de llurs finali·
tats, que es configuren com a instàncies de gestió dels 
interessos públics vinculats a l’exercici d’una profes·
sió determinada i com a vehicle de participació dels 
col·legiats en l’administració d’aquests interessos, sens 
perjudici que puguin exercir activitats i prestar serveis 
als col·legiats en règim de dret privat..

Article 16. Finalitats

1. Els col·legis professionals tenen com a finalitat es·
sencial l’ordenació de l’exercici de les professions. En 
aquest sentit, han de vetllar perquè l’actuació dels pro·
fessionals col·legiats respongui als interessos i a les ne·
cessitats de la societat en relació amb l’activitat pro·
fessional de què es tracti, garantint especialment el 
compliment de la bona pràctica, de les obligacions de·
ontològiques de la professió i de les obligacions vin·
culades a l’exercici de la professió i la protecció dels 
interessos de les persones destinatàries dels serveis 
professionals.

Son també finalitats dels col·legis professionals la de·
fensa de la professió i dels interessos professionals de 
les persones col·legiades i la representació institucional 
de la professió.

2. La prestació dels serveis professionals s’ha de ga·
rantir en el marc d’un respecte estricte de la salut i la 
seguretat públiques i de la protecció de les persones 
consumidores i usuaris, així com de la millor defensa 
dels drets fonamentals dels ciutadans.

En aquest sentit, els col·legis professionals han de fo·
mentar la professionalitat, la qualitat del servei i la 
confidencialitat en les relacions amb el client.

3. En llur condició de corporacions de dret públic, els 
col·legis professionals estan subjectes al règim de res·

ponsabilitat patrimonial de les administracions públi·
ques pel que fa a l’exercici de les funcions de naturale·
sa pública administrativa que els atribueix la llei.

Article 17. Requisits de creació

1. La creació d’un col·legi professional requereix que 
l’exercici de la professió titulada o algunes activitats 
pròpies d’aquesta tinguin incidència en matèria o ma·
tèries d’interès general. La creació del col·legi ha d’es·
tar objectivament justificada i ha de complir els requi·
sits de no·discriminació, necessitat i proporcionalitat.

2. La creació d’un col·legi professional es fa mitjançant 
una norma amb rang de llei.

A aquest efecte s’han de complir, a més dels que s’es·
tableixen a l’apartat 1, els requisits següents:

a) Que les funcions inherents a la professió tinguin una 
especial rellevància social o econòmica.

b) Que hi hagi un nombre prou elevat de professionals 
en exercici lliure que ho justifiqui.

c) Que el col·lectiu sol·licitant no es pugui integrar en 
un col·legi professional català existent.

d) Que ho demani un nombre suficientment represen·
tatiu de professionals afectats.

Article 18. Règim de col·legiació

La incorporació al col·legi professional corresponent 
és un requisit necessari per a l’exercici de la professió 
només en el cas de les professions titulades subjectes a 
col·legiació obligatòria, en els termes establerts per la 
legislació vigent.

Capítol II. Funcions i serveis dels col·legis 
professionals

Article 19. Funcions de naturalesa pública 
administrativa

Són funcions de naturalesa pública administrativa dels 
col·legis professionals les següents:

a) Vetllar perquè l’exercici professional s’adeqüi a la 
normativa, la deontologia i les bones pràctiques i que 
es respectin els drets i els interessos de les persones 
destinatàries de l’actuació professional. A aquest efec·
te, els col·legis professionals han d’ordenar en l’àm·
bit de llur competència l’exercici de les professions 
d’acord amb el marc legal aplicable i han de vetllar 
pel compliment dels deures i de les obligacions de les 
persones col·legiades, per la dignitat professional i pel 
respecte dels drets dels ciutadans i de la normativa de 
protecció de les persones consumidores i usuaris, com 
també proposar a l’Administració l’adopció de mesu·
res en relació amb l’ordenació i la regulació de l’accés 
i l’exercici de la professió.
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b) Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les 
obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin 
actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres 
actuacions irregulars en l’exercici d’una professió titu·
lada, adoptant, si escau, les mesures i les accions esta·
blertes per l’ordenament jurídic.

c) Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col·
legiats, en els termes establerts per la llei i les normes 
pròpies dels col·legis professionals.

d) Atendre les sol·licituds d’informació sobre els seus 
col·legiats i sobre les sancions fermes imposades a 
aquests, així com les peticions d’inspecció o investiga·
ció que els formuli qualsevol autoritat d’un estat mem·
bre de la Unió Europea, sempre que aquestes estiguin 
motivades degudament i que la informació obtinguda 
s’utilitzi exclusivament per a la finalitat per a la qual 
se sol·licita.

e) Facilitar a les administracions públiques, d’acord 
amb la normativa aplicable, la informació que els sigui 
requerida en relació amb els seus col·legiats o el funci·
onament del col·legi.

f) Visar projectes i treballs professionals dels col·
legiats, en els termes i amb els efectes que estableix la 
normativa corresponent..

g) Custodiar la documentació pròpia de l’activitat pro·
fessional dels seus col·legiats quan així ho exigeixi la 
normativa vigent.

h) Participar en el procediment d’obtenció de l’acre·
ditació d’aptitud per a l’exercici de la professió col·
legiada, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.

i) Adoptar les mesures necessàries per facilitar l’exer·
cici professional no permanent, en compliment del que 
estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.

j) Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant 
la participació en òrgans administratius quan així es 
prevegi legalment i emetre els informes que els siguin 
requerits per òrgans o autoritats administratius i judi·
cials.

k) Informar sobre els projectes de disposicions gene·
rals que afectin l’exercici de la professió o la institució 
col·legial.

l) Exercir funcions registrals, en col·laboració amb 
l’Administració pública, en relació amb els registres 
de caràcter públic vinculats a l’exercici de la professió.

m) Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les per·
sones col·legiades i en els àmbits institucionals i soci·
als en els quals s’exerceix la professió.

n) Informar en els processos judicials i administratius 
en els quals es discuteixin qüestions relatives a hono·
raris i aranzels professionals.

o) Posar a disposició de les persones destinatàries 
dels serveis professionals, i també de les persones col·

legiades, la informació sobre els estatuts col·legials; els 
codis deontològics i de bones pràctiques de la profes·
sió; les dades professionals de les persones col·legiades; 
les vies de reclamació, queixes i denúncies relatives a 
l’activitat col·legial o de les persones col·legiades; els 
recursos que es poden interposar en cas de conflicte, i 
les mesures necessàries per fer efectives les obligaci·
ons esmentades, de conformitat amb el que preveuen 
els articles 60 i 61.

p) Dur a terme qualsevol altra actuació en benefici de 
la protecció dels interessos dels persones consumido·
res i usuaris dels serveis dels seus col·legiats, especial·
ment les previstes a l’article 21.

q) Representar i defensar la professió davant de les 
administracions públiques, tribunals, entitats i parti·
culars, amb legitimació per ser part en els litigis que 
afectin els interessos professionals i exercir el dret de 
petició, conforme a la llei.

r) Exercir les altres funcions de naturalesa pública 
administrativa que els atribueix la legislació vigent i 
qualssevol altres funcions que els siguin encomanades 
per les administracions públiques, així com col·laborar 
amb aquestes mitjançant la realització d’estudis, infor·
mes, estadístiques i altres activitats relacionades amb 
les seves finalitats.

Article 20. Altres funcions i serveis  
de naturalesa privada

També corresponen als col·legis professionals, com a 
entitats de base associativa privada, l’exercici i presta·
ció de les funcions i serveis següent:

a) Fomentar i prestar serveis en interès de les persones 
col·legiades i de la professió en general.

b) Posar a disposició dels i de les professionals tota la 
informació necessària per accedir a la professió i per 
exercir·la, i facilitar·los la gestió dels tràmits relacio·
nats amb la col·legiació i l’exercici professional.

c) Promoure i facilitar la formació contínua de les per·
sones col·legiades que permeti garantir llur competèn·
cia professional.

d) Gestionar el cobrament de les remuneracions i dels 
honoraris professionals a petició de les persones col·
legiades, d’acord amb el que estableixin els estatuts 
respectius.

e) Impulsar i desenvolupar la mediació, així com de·
senvolupar funcions d’arbitratge nacional i internaci·
onal, de conformitat amb el que preveuen l’article 22 
d’aquesta llei i la normativa que resulti d’aplicació.

f) Intervenir, per via de la mediació o la conciliació 
o bé mitjançant l’anomenada activitat arbitral, en els 
conflictes professionals que puguin sorgir entre per·
sones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, 
sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts im·
plicades.
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g) Promoure la qualitat dels serveis professionals ofe·
rint serveis de certificació professional mitjançant la 
creació, la incorporació o la col·laboració de o amb en·
titats de certificació de la qualitat dels serveis i activi·
tats dels professionals que de forma voluntària se sot·
metin a la seva avaluació.

h) Conservar i mantenir adequadament el patrimoni 
històric i cultural del col·legi professional.

i) Exercir qualsevol altra activitat que tingui caràcter 
privat, complint els requisits exigits en la normativa 
sectorial vigent.

Article 21. Funcions de protecció  
de les persones consumidores i usuaris

1. Els col·legis professionals han de facilitar a les per·
sones consumidores i usuaris el coneixement de les 
obligacions dels prestadors de serveis professionals re·
collides en la legislació vigent.

2. Els col·legis professionals han de disposar d’un ser·
vei d’atenció a les persones consumidores, que ha de 
tramitar i, si escau, ha de resoldre les queixes, recla·
macions i denúncies referides a l’activitat col·legial o 
professional dels col·legiats presentades per qualse·
vol persona que contracti els serveis professionals, ai·
xí com per associacions i organitzacions de persones 
consumidores i usuaris en representació o defensa dels 
seus interessos. El mecanisme de resolució extrajudi·
cial de conflictes que es faci servir pot ésser o bé el 
previst per a la mediació en les relacions de consum o 
bé el procediment adaptat a les peculiaritats organit·
zatives de cada col·legi.

3. Els col·legis professionals han de mantenir rela·
cions de col·laboració amb les associacions i entitats 
representatives dels interessos de les persones consu·
midores i amb els organismes públics competents en 
matèria de consum, per tal d’aconseguir una actuació 
coordinada i impulsar iniciatives beneficioses per a la 
protecció de les persones consumidores i usuaris.

Article 22. Funcions vinculades a la mediació 
en matèria de dret privat

Els col·legis professionals que integren els professio·
nals que fan mediacions en l’àmbit del dret privat de 
conformitat amb la legislació vigent en aquesta matè·
ria, exerceixen les funcions que aquesta legislació de·
termina.

Article 23. Règim de visat

1. Els col·legis de professions tècniques visen els tre·
balls professionals en l’àmbit de llur respectiva com·
petència, únicament a petició expressa de la persona 
destinatària del servei professional o d’acord amb les 
obligacions concretes de visat col·legial que estableixi 
la normativa d’aplicació. En cap cas els col·legis poden 
imposar, a través de les seves previsions estatutàries o 

d’alguna altra normativa interna, l’obligació de visar 
els treballs professionals.

2. És objecte del visat comprovar, almenys, la identi·
tat i habilitació professional de l’autor del treball, així 
com la correcció i integritat formal de la documenta·
ció del treball professional, d’acord amb la normativa 
d’aplicació.

Article 24. Col·laboració amb les 
administracions públiques, delegació  
de funcions i encàrrecs de gestió

1. Les administracions públiques de Catalunya, així 
com els organismes i les entitats públiques que en de·
penen o hi estan vinculats, poden subscriure conve·
nis de col·laboració amb els col·legis professionals i els 
consells de col·legis professionals en l’àmbit de les se·
ves respectives competències, en els termes previstos a 
la legislació general de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.

2. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals poden exercir funcions pròpies de les ad·
ministracions públiques de Catalunya per via de dele·
gació. La delegació de funcions requereix una disposi·
ció de caràcter general o la formalització d’un conveni 
en el qual s’ha de determinar l’abast i les condicions 
de la delegació.

3. La realització d’activitats de caràcter material, tèc·
nic o de serveis de competència de les administraci·
ons públiques de Catalunya o bé d’organismes o d’en·
titats públiques que en depenen o hi estan vinculats, es 
pot encarregar als col·legis professionals i els consells 
de col·legis professionals per raons d’eficàcia o quan 
no es tinguin els mitjans tècnics idonis per portar·la 
a efecte, en els termes previstos a la legislació general 
de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. L’encàrrec de gestió s’ha de 
formalitzar mitjançant un conveni que n’ha d’establir 
l’abast i el contingut de l’activitat encarregada.

4. Quan l’activitat o el servei objecte d’atribució no es·
tà relacionat amb les funcions públiques i és suscepti·
ble de contraprestació econòmica, les administracions 
públiques han de respectar les regles de concurrència 
competitiva previstes a la legislació vigent, amb inde·
pendència del mitjà pel qual es vehiculi aquesta atri·
bució.

Article 25. Potestat normativa dels col·legis 
professionals

1. Els col·legis professionals tenen capacitat normati·
va en relació amb les funcions de naturalesa pública 
administrativa que els atribueix aquesta llei, indepen·
dentment de llur àmbit de regulació estatutària.

2. La potestat reglamentària dels col·legis professio·
nals s’ha d’ajustar al que estableixen les lleis i les dis·
posicions de caràcter general. El procediment d’elabo·
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ració dels reglaments s’ha d’ajustar al que disposen els 
estatuts i ha d’incloure, en tots els casos, un període 
d’informació pública col·legial per un termini no in·
ferior a un mes, a fi que els col·legiats puguin conèi·
xer la memòria justificativa del projecte, els informes, 
les consultes i el contingut del mateix projecte, i for·
mular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes 
que considerin convenients, a les quals s’ha de donar 
resposta abans de la presentació del projecte a l’òrgan 
competent per a l’aprovació del reglament.

3. Pel que fa als reglaments dels col·legis professionals, 
s’han d’aplicar les disposicions de l’article 30.3 i 4.

4. La normativa de gestió del col·legi només requereix 
l’aprovació per l’òrgan competent, i és necessari fer·ne 
la màxima difusió a través dels mitjans ordinaris uti·
litzats pel col·legi per donar publicitat als seus actes.

Capítol III. Àmbit territorial i normes 
d’incorporació i baixa dels col·legis 
professionals

Article 26. Àmbit territorial dels col·legis 
professionals

1. Els col·legis professionals tenen l’àmbit territorial 
que determina la disposició de creació respectiva.

2. Els col·legis professionals de nova creació tenen nor·
malment l’àmbit territorial de Catalunya. Tanmateix, 
amb caràcter excepcional, la disposició de creació pot 
establir un àmbit territorial diferent.

3. En cap cas no es pot constituir més d’un col·legi pro·
fessional d’idèntica professió dins d’un mateix àmbit 
territorial.

Article 27. Professionals integrats  
en un col·legi únic d’àmbit estatal

1. Els professionals integrats en un col·legi únic d’àm·
bit estatal, incorporats a aquest per mitjà de qualsevol 
de les seves delegacions radicades a Catalunya, poden 
formar un sol col·legi professional d’àmbit català.

2. Per tal de constituir un col·legi professional d’àmbit 
català, a iniciativa del delegat o delegada o si ho dema·
na un nombre de col·legiats amb domicili professional 
únic o principal a Catalunya igual o superior al 10%, 
es convocarà una assemblea general extraordinària. 
La convocatòria s’ha de remetre a tots els col·legiats 
amb una antelació mínima de quinze dies i màxima 
d’un mes, pels mitjans habituals de comunicació en·
tre el col·legi o la delegació a Catalunya i els seus col·
legiats. La convocatòria també s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. La voluntat de constitució del col·legi professional 
d’àmbit català es pot acordar per majoria simple dels 
assistents a l’assemblea general extraordinària convoca·
da de conformitat amb el que preveu l’apartat anterior, 

amb una assistència mínima necessària del 20% dels 
professionals convocats. L’eventual acord de constitu·
ció s’ha de comunicar al departament de la Generalitat 
amb competència en matèria de col·legis professionals 
i al col·legi professional d’àmbit estatal corresponent.

Article 28. Incorporació i baixa

1. Tothom que tingui la titulació acadèmica exigida i 
compleixi els altres requisits establerts legalment i es·
tatutària té dret a ser admès en el col·legi professional 
corresponent.

2. Les persones col·legiades poden ser exercents o no 
exercents. Totes les persones col·legiades són mem·
bres de ple dret del col·legi, sens perjudici dels drets 
i les obligacions específics que derivin del règim de 
col·legiació.

3. Els estatuts poden establir altres modalitats d’inte·
gració en els col·legis professionals i de participació en 
llurs activitats, i han de regular, en aquest cas, els drets 
i els deures de les persones que s’hi acullin.

4. La incorporació en el col·legi professional de col·
legiació obligatòria on el professional o la professional 
té el domicili professional únic o principal l’habilita 
per exercir la professió a tot el territori de l’Estat, lle·
vat que una llei ho disposi altrament a causa de l’exi·
gència del deure de residència per prestar els serveis 
professionals. Els professionals col·legiats només po·
den restar subjectes al deure de comunicació al col·legi 
professional del lloc on hagin de prestar llurs serveis 
quan així s’estableixi legalment.

5. La incorporació al col·legi professional de col·
legiació obligatòria no és necessària si es tracta de 
professionals de la Unió Europea col·legiats o esta·
blerts legalment amb caràcter permanent en qualsevol 
país de la Unió, que desitgen exercir la professió ocasi·
onalment a Catalunya.

6. La baixa en el col·legi professional es pot produir, 
entre altres causes, per l’incompliment reiterat del pa·
gament de les quotes col·legials obligatòries en els ter·
mes establerts pels estatuts, per la pèrdua dels requisits 
exigits per a la col·legiació, per expulsió de conformi·
tat amb el que disposa l’article 89, per l’incompliment 
de les sancions econòmiques imposades o a petició de 
la persona col·legiada. En el cas de baixa per impaga·
ment, l’abonament de les quotes col·legials pendents, 
amb l’interès legal meritat, comporta la rehabilitació 
automàtica de l’alta col·legial, llevat dels supòsits en 
què subsisteixi algun altre motiu de baixa.
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Capítol IV. Normes d’organització i 
funcionament

Article 29. Autonomia estatutària i democràcia 
interna

1. Els col·legis professionals elaboren i aproven autò·
nomament els estatuts d’organització i funcionament 
respectius.

2. L’organització interna i el funcionament dels col·
legis professionals han de ser democràtics. A aquest 
efecte, els col·legis professionals han de tenir unes nor·
mes d’organització i de funcionament interns que per·
metin la participació dels col·legiats en la gestió i el 
control dels òrgans de govern i han de reconèixer als 
col·legiats els drets i les facultats necessaris per garan·
tir·la. Són nuls de ple dret les disposicions estatutàries 
o de règim intern i els acords o els actes adoptats pels 
òrgans dels col·legis professionals que contravinguin 
aquest principi.

Article 30. Aprovació i modificació dels estatuts

1. Els promotors d’un col·legi professional o les per·
sones que la disposició de creació d’aquest designi a 
aquest efecte han d’acordar el procediment de convo·
catòria i constitució de l’assemblea que n’ha d’aprovar 
els estatuts.

2. L’aprovació i la modificació dels estatuts han de ser 
acordades per la junta o assemblea general extraor·
dinària, convocada especialment a aquest efecte. Se 
n’exceptua l’acord de canvi de domicili en la mateixa 
localitat, que pot ser aprovat per la junta o assemblea 
general ordinària.

3. Els estatuts aprovats i llurs modificacions s’han de 
trametre al departament de la Generalitat amb compe·
tència en matèria de col·legis professionals, perquè en 
qualifiqui l’adequació a la legalitat, en disposi la ins·
cripció en el Registre de Col·legis Professionals i n’or·
deni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Si en el termini de sis mesos des de la 
presentació del text aprovat en el registre del departa·
ment competent en matèria de col·legis professionals 
no s’ha notificat al col·legi professional interessat una 
resolució expressa, el text s’ha d’entendre aprovats per 
silenci positiu.

4. Els estatuts dels col·legis professionals i les modifi·
cacions respectives entren en vigor l’endemà d’haver 
estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, llevat que estableixin una data d’entrada en 
vigor posterior.

5. La incorporació a un col·legi professional de no·
ves titulacions que comparteixen un conjunt ampli de 
competències professionals es pot dur a terme per mit·
jà d’una modificació estatutària adoptada per la junta 
o l’assemblea general extraordinària dels col·legiats i 
aprovada per l’Administració corresponent de la Ge·

neralitat de Catalunya, amb l’informe previ del consell 
de col·legis professionals corresponent, llevat que es 
tracti d’una col·legiació obligatòria, cas en el qual serà 
necessària una norma amb rang de llei.

Article 31. Contingut dels estatuts

Els estatuts dels col·legis professionals han de regular, 
com a mínim:

a) La denominació, que ha d’incloure el mot col·legi, la 
professió corresponent i l’àmbit territorial.

b) El domicili.

c) Les finalitats, les funcions i les activitats.

d) Els requisits que s’han de complir per adquirir la 
condició de col·legiat o col·legiada i les causes de sus·
pensió i pèrdua d’aquesta condició.

e) La denominació, el règim de convocatòria i de cons·
titució, la composició i el funcionament de l’òrgan de 
govern; la manera de designar, destituir i renovar llurs 
membres, i la durada del mandat d’aquests, d’acord 
amb l’article 35.

f) La denominació, el règim de convocatòria i de cons·
titució, la composició i el funcionament de l’òrgan ple·
nari.

g) El règim de deliberació i de presa d’acords de l’òr·
gan plenari i de l’òrgan de govern i el procediment 
d’aprovació de les actes.

h) El règim econòmic i pressupostari.

i) Els drets i les obligacions de les persones col·legiades.

j) El règim disciplinari per raó de l’exercici professio·
nal en els termes previstos a l’article 79.

k) Les vies impugnatòries dels col·legiats davant les re·
solucions del col·legi professional.

l) El procediment i els requisits per a la modificació 
dels estatuts, la fusió i la segregació.

m) Les causes i el procediment de dissolució i el règim 
de liquidació.

Article 32. Òrgans col·legials

1. Els estatuts dels col·legis professionals han de pre·
veure, com a mínim, l’existència d’un òrgan plenari, 
anomenat junta o assemblea general, i un òrgan de go·
vern, amb la denominació de junta de govern, junta 
directiva o una altra de similar.

2. El règim jurídic d’aplicació als òrgans dels col·legis 
professionals està determinat per les regles establer·
tes a la present llei, les seves normes corporatives i, 
supletòriament, la legislació general de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
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3. Amb la finalitat de garantir la formació correcta de 
la voluntat dels òrgans plenari i de govern, els estatuts 
col·legials han de preveure les regles de convocatòria, 
ordre del dia, documentació que s’ha de posar a dispo·
sició dels col·legiats amb la deguda antelació, quòrums 
i regles de constitució de l’òrgan col·legiat així com 
de desenvolupament de les sessions. En aquest sentit, 
s’han de preveure també les regles relatives a les vo·
tacions, presa d’acords i elaboració i aprovació de les 
actes de les sessions.

Article 33. Òrgan plenari

1. La junta o assemblea general és l’òrgan sobirà del 
col·legi professional. Aquest òrgan delibera sobre qual·
sevol assumpte d’interès per al col·legi, adopta acords 
en l’àmbit de la seva competència i controla l’activitat 
de l’òrgan de govern.

2. La junta o assemblea general, com a òrgan plenari, 
és integrada per totes les persones col·legiades de ple 
dret, exercents i no exercents.

3. Corresponen a la junta o assemblea general les fun·
cions següents:

a) Aprovar i modificar els estatuts del col·legi profes·
sional.

b) Elegir els membres de l’òrgan de govern de la ma·
nera que estableix l’article 35 i decidir·ne la destitució.

c) Aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern, el 
pressupost i els comptes anuals, i fixar les quotes col·
legials.

d) Acordar la fusió, la segregació o la dissolució del 
col·legi professional.

e) Aprovar i modificar el reglament de règim interior.

f) Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin 
les lleis, els reglaments o els estatuts o que no sigui re·
servada a l’òrgan de govern.

g) Aprovar i modificar les normes referides a l’exercici 
i la deontologia professionals, incloent·hi les normes 
disciplinàries, quan no sigui competència del consell 
de col·legis professionals o quan aquest no existeixi.

4. Totes les persones col·legiades no suspeses en l’exer·
cici de llurs drets tenen dret de vot en l’òrgan plena·
ri. Els estatuts han de regular les modalitats d’exercici 
d’aquest dret i poden establir normes de ponderació del 
vot de les persones col·legiades exercents i no exercents.

5. L’òrgan plenari s’ha de reunir almenys una vega·
da l’any amb caràcter ordinari. També es pot reunir 
amb caràcter extraordinari a iniciativa de l’òrgan de 
govern, o a petició del nombre de persones col·legiades 
que s’estableixi estatutàriament. En tots els casos, l’òr·
gan plenari ha d’ésser convocat si ho demana un nom·
bre de persones col·legiades exercents superior al 5% 
del total o un nombre de delegats o representants supe·
rior al 20% per a l’assemblea de delegats.

6. Els estatuts han d’establir mitjans que facilitin la 
participació de les persones col·legiades en la delibe·
ració i la presa d’acords en l’òrgan plenari. Especial·
ment, si escau per raó de l’elevat nombre de persones 
col·legiades, han de regular la possibilitat de recórrer a 
procediments telemàtics per a l’exercici del dret de vot 
en els procediments electorals, i establir·ne els requi·
sits i les garanties d’ús. La votació per via telemàtica 
ha de complir els principis que regeixen la utilització 
dels mitjans electrònics per part de les administraci·
ons públiques de Catalunya i, en concret, ha de perme·
tre acreditar la identitat i la condició de col·legiat o col·
legiada de la persona emissora, la condició d’exercent 
o no exercent, si s’escau, el sentit del vot i la inalterabi·
litat del contingut del missatge.

Article 34. Òrgan de govern

1. L’òrgan de govern, que es pot identificar amb la de·
nominació de junta de govern, junta directiva o una al·
tra de similar, administra el col·legi, executa els acords 
de l’òrgan plenari, designa, si escau, els representants 
del col·legi en el consell de col·legis respectiu i exerceix 
la potestat disciplinària i la resta de funcions que li 
atribueixin els estatuts, seguint les directrius de l’òr·
gan plenari.

2. Les facultats de l’òrgan de govern s’estenen amb ca·
ràcter general a tots els actes propis de les finalitats del 
col·legi professional, sens perjudici que els estatuts en 
puguin determinar d’altres per als quals es requereixi 
l’autorització expressa de l’òrgan plenari.

3. L’òrgan de govern pot delegar l’exercici de les seves 
funcions de naturalesa pública administrativa d’acord 
amb les normes de procediment administratiu. Per a 
les funcions de naturalesa privada, pot delegar en un 
o una dels seus membres o en més d’un, o nomenar 
apoderats generals o especials. No són delegables els 
actes que hagin d’ésser autoritzats o aprovats per l’òr·
gan plenari.

4. Els estatuts han d’establir i regular les causes i els 
procediments de suspensió o destitució dels membres 
dels òrgans de govern per incompliment de llurs obli·
gacions, sens perjudici de l’exercici d’accions de res·
ponsabilitat.

5. L’exercici de la moció de censura o de la qüestió de 
confiança a l’òrgan de govern es regeix pel que dis·
posen els respectius estatuts. En qualsevol cas, es re·
quereix una majoria qualificada per a l’aprovació de la 
moció de censura, i una majoria simple per a l’aprova·
ció de la qüestió de confiança.

Article 35. Composició i càrrecs de l’òrgan  
de govern

1. L’òrgan de govern té caràcter col·legiat. Els seus 
membres han de ser elegits, en una reunió de l’assem·
blea general o seguint el sistema electoral que alter·
nativament regulin els estatuts, mitjançant sufragi 
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universal, lliure, directe i secret de totes les persones 
col·legiades. El mandat dels membres de l’òrgan de go·
vern no pot excedir els quatre anys, i l’exercici d’un 
mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant 
les reeleccions que es puguin produir, a un màxim de 
dotze anys consecutius.

2. Els estatuts han d’establir mesures que facilitin la 
participació proporcionada de dones i homes en la 
composició dels òrgans de govern. A aquest efecte, és 
un principi inspirador la proporcionalitat d’homes i 
dones existent entre els col·legiats.

3. L’òrgan de govern ha d’estar integrat, com a mínim, 
per tres persones, amb els càrrecs de president o pre·
sidenta –que pot tenir també la denominació de degà 
o degana, síndic o síndica, o una altra de similar–, de 
secretari o secretària i de tresorer o tresorera.

4. En el supòsit que quedin vacants més de la meitat 
dels càrrecs de l’òrgan de govern, s’ha d’aplicar el que 
disposin els estatuts col·legials. En el cas que no hi ha·
gi previsió estatutària, el consell de col·legis professio·
nals corresponent ha d’adoptar les mesures oportunes 
per tal que quedin coberts de manera provisional. En 
els casos en què no existeix un consell de col·legis pro·
fessionals, s’han de designar els col·legiats amb més 
antiguitat per cobrir els càrrecs vacants de manera 
provisional.

Aquest òrgan de govern provisional, en el termini d’un 
mes, ha de convocar eleccions per cobrir la totalitat 
dels càrrecs de l’òrgan de govern. L’òrgan de govern 
provisional únicament durà a terme actes de gestió or·
dinària i exercirà les seves funcions fins que prenguin 
possessió els escollits en virtut d’unes eleccions.

5. Correspon al president o presidenta exercir les fun·
cions de representació ordinària del col·legi professio·
nal i les altres que els estatuts, la llei i els reglaments 
li atorguin.

6. Correspon al secretari o secretària exercir les fun·
cions de fedatari o fedatària dels actes i els acords del 
col·legi professional.

7. Correspon al tresorer o tresorera custodiar i contro·
lar els recursos de l’entitat i elaborar els comptes anu·
als de la corporació.

Capítol V. Modificacions de l’estructura  
i dissolució dels col·legis professionals

Article 36. Modificacions d’àmbit territorial 
per via de fusió

1. La fusió de dos o més col·legis professionals de la 
mateixa professió i de diferent àmbit territorial es pot 
dur a terme per mitjà de l’extinció dels col·legis pro·
fessionals que hi participen i la constitució d’un nou 
col·legi professional, amb transmissió a aquest de llur 
patrimoni, o bé per mitjà de l’absorció d’un col·legi 

professional o de diversos per un altre, que n’ha de 
modificar la denominació i l’àmbit territorial.

2. L’acord de fusió de dos col·legis professionals o més 
ha de ser adoptat per la junta o l’assemblea general ex·
traordinària dels col·legiats que pretenguin fusionar·se, 
per majoria simple dels col·legiats assistents, i ha de ser 
aprovat per una norma amb rang de llei quan almenys 
una de les professions titulades afectades sigui de col·
legiació obligatòria, o per decret del Govern en els al·
tres supòsits, en ambdós casos amb l’informe previ del 
consell de col·legis professionals corresponent.

Article 37. Modificacions de l’àmbit territorial 
per via d’escissió

1. L’escissió territorial de col·legis professionals té ca·
ràcter excepcional i només es permet per raons, justi·
ficades degudament, de millor compliment de les fun·
cions de naturalesa pública administrativa que tenen 
encomanades.

2. L’acord d’escissió ha d’ésser adoptat per la junta o 
assemblea general extraordinària del col·legi professi·
onal afectat, tant si es produeix per divisió com per 
segregació, i requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta dels col·legiats de ple dret, llevat que els esta·
tuts estableixin una majoria més qualificada. L’acord 
ha d’ésser aprovat, amb l’informe previ del consell de 
col·legis professionals corresponent, per decret del Go·
vern, que n’ha de valorar l’oportunitat i la convenièn·
cia, atenent l’impacte en l’organització col·legial cor·
responent.

3. En el cas de segregació, cal una petició prèvia, adre·
çada a l’òrgan de govern del col·legi professional, de la 
meitat més un dels professionals col·legiats residents 
en l’àmbit territorial del col·legi projectat.

Article 38. Fusió o segregació

1. La fusió de col·legis de diferents professions i la se·
gregació d’un col·legi professional, si comporta la cre·
ació d’un de nou per a l’exercici d’una professió que 
requereixi una titulació diferent de la del col·legi pro·
fessional d’origen, s’han d’aprovar per llei del Parla·
ment, amb els requisits i els efectes regulats per l’arti·
cle 17, amb l’informe previ del consell o els consells de 
col·legis professionals corresponents.

2. L’acord de fusió o segregació ha de ser adoptat per 
la junta o l’assemblea general extraordinària dels col·
legis professionals que pretenguin fusionar·se o del col·
legi professional afectat per la segregació, amb la for·
ma i els requisits que estableixin els estatuts.

Article 39. Causes de dissolució

1. Els col·legis professionals de col·legiació voluntària 
es poden dissoldre per les causes següents:

a) La pèrdua dels requisits legals necessaris perquè la 
professió tingui caràcter col·legial.
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b) L’acord de la junta o l’assemblea general, adoptat 
amb la forma i els requisits que estableixin els estatuts.

c) La baixa de les persones col·legiades, si el nombre 
d’aquestes queda reduït a un nombre inferior al de les 
persones necessàries per proveir tots els càrrecs de 
l’òrgan de govern, d’acord amb els estatuts.

d) La fusió mitjançant la constitució d’un nou col·legi 
professional o l’absorció per un altre col·legi profes·
sional.

e) La insuficiència dels ingressos del col·legi per garan·
tir·ne la sostenibilitat econòmica.

f) L’escissió mitjançant la divisió.

g) Altres causes establertes pels estatuts.

2. Els col·legis professionals de col·legiació obligatòria 
es poden dissoldre, només, per causa de la seva fusió 
amb un altra corporació col·legial o de la seva absorció 
per un altre col·legi professional. En qualsevol cas, s’ha 
de garantir que els seus col·legiats poden quedar inte·
grats en un col·legi professional.

Article 40. Procediment de dissolució

1. El procediment de dissolució de col·legis professi·
onals es produeix per iniciativa pròpia del col·legi, 
d’acord amb les previsions d’aquest precepte.

2. En el cas que es doni alguna de les causes de disso·
lució a què fa referència l’article 39 i el col·legi profes·
sional no hagi iniciat el procediment de dissolució, tot 
i haver estat requerit pel departament de la Generalitat 
amb competència en matèria de col·legis professionals, 
aquest pot iniciar el procediment de dissolució. En 
aquest cas ha de donar audiència al col·legi professio·
nal afectat i requerir l’informe del consell de col·legis 
professionals corresponent.

3. La dissolució d’un col·legi professional requereix un 
decret del Govern, el qual ha d’establir el procediment 
per a la liquidació del patrimoni, el nomenament de 
les persones o de la comissió encarregades de dur·la a 
terme i la destinació del romanent, d’acord amb els es·
tatuts del col·legi professional dissolt i la llei.

Títol IV. Consells de col·legis professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 41. Creació dels consells de col·legis 
professionals

1. Si l’organització col·legial d’una professió titulada 
és formada per diferents col·legis territorials, aquests 
s’han d’integrar necessàriament en un consell català 
de la professió, mitjançant l’agrupació dels col·legis 
professionals corresponents.

2. Els consells de col·legis professionals són creats per 
llei.

3. No cal crear un consell de col·legis professionals si 
la professió titulada només té un únic col·legi professi·
onal d’àmbit català. En aquest cas, el col·legi professi·
onal també exerceix les funcions atribuïdes al consell.

Article 42. Naturalesa i personalitat 
jurídiques

Els consells de col·legis professionals són corporacions 
de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia i 
amb plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs 
finalitats. La personalitat jurídica dels consells de col·
legis professionals s’adquireix d’ençà de l’entrada en 
vigor de la norma de creació, i la capacitat d’obrar, 
d’ençà de la constitució de llurs òrgans, que ha de ser 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Article 43. Finalitat

Els consells de col·legis professionals tenen com a fi·
nalitat la representació i la defensa generals de la pro·
fessió, d’acord amb els interessos i les necessitats de la 
societat en relació amb l’exercici professional.

Capítol II. Funcions dels consells de col·legis 
professionals

Article 44. Funcions

1. Els consells de col·legis professionals tenen les fun·
cions de naturalesa pública administrativa següents:

a) Exercir la representació i la defensa generals de la 
professió en l’àmbit de Catalunya i la coordinació dels 
col·legis professionals que els integren.

b) Elaborar les normes relatives a l’exercici professio·
nal i al règim disciplinari comunes a la professió.

c) Informar sobre els projectes normatius que els tra·
meti el Govern o un departament de la Generalitat.

d) Mitjançar en els conflictes que puguin sorgir entre 
els col·legis professionals o, si escau, resoldre’ls per via 
arbitral, i exercir les funcions disciplinàries en relació 
amb els membres dels òrgans de govern dels col·legis 
professionals.

e) Vetllar perquè l’actuació dels col·legis professionals 
s’ajusti al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes de manera que no es produeixi cap tipus de 
discriminació.

f) Les altres funcions de naturalesa pública adminis·
trativa que els atribueix la legislació vigent, qualssevol 
altres funcions que els siguin encomanades per les ad·
ministracions públiques i la col·laboració amb aques·
tes mitjançant la realització d’estudis, informes, esta·
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dístiques i altres activitats relacionades amb les seves 
finalitats.

g) També poden exercir altres funcions de naturale·
sa pública administrativa per delegació del Govern, en 
els mateixos termes i condicions que els col·legis pro·
fessionals.

2. És funció dels consells de col·legis professionals ela·
borar i mantenir actualitzat un codi deontològic i de 
bones pràctiques, que ha de contenir els valors o les 
regles de comportament que han de guiar la seva actu·
ació professional o de govern i que, sens perjudici del 
règim disciplinari aplicable a l’exercici d’una profes·
sió, han de ser respectats pels professionals.

El codi deontològic i de bones pràctiques de cada pro·
fessió s’ha de publicar a la pàgina web del consell de 
col·legis professionals a través de la finestreta única, de 
manera que sigui accessible per a tots als col·legiats ai·
xí com per a les persones consumidores i usuaris.

Aquesta funció s’ha d’exercir respectant les disposici·
ons generals establertes en aquests àmbits.

3. Els consells de col·legis professionals poden exercir 
altres activitats de naturalesa privada, especialment 
en relació amb el foment, la creació i l’organització de 
serveis i prestacions en interès dels col·legis professio·
nals i dels professionals col·legiats.

Article 45. Potestat normativa

1. Els consells de col·legis professionals tenen capacitat 
normativa en relació amb l’elaboració de les normes 
relatives a l’exercici de la professió i al règim discipli·
nari comunes a la professió a Catalunya, mitjançant 
l’aprovació dels anomenats estatuts generals, que han 
de ser aprovats pel Govern.

2. Així mateix, els consells de col·legis professionals 
elaboren les normes d’organització i funcionament, 
que s’han de contenir en els seus estatuts de funcio·
nament intern.

3. La capacitat normativa i la potestat reglamentària 
dels consells de col·legis professionals s’ha d’ajustar al 
que estableixen les lleis i les disposicions de caràcter 
general.

Capítol III. Estatuts generals

Article 46. Contingut dels estatuts generals

1. Els consells de col·legis professionals han d’elaborar 
per a tots els col·legis d’una mateixa professió, prèvia 
audiència d’aquests, uns estatuts generals que s’han de 
sotmetre a l’aprovació del Govern.

2. Els estatuts generals han de regular, com a mínim, 
les matèries següents:

a) Adquisició, denegació, suspensió i pèrdua de la con·
dició de col·legiat i classes de col·legiats.

b) Drets i deures dels col·legiats.

c) Òrgans de govern dels consells de col·legis pro·
fessionals i normes de constitució i funcionament 
d’aquests. La seva concreció es conté en els estatuts de 
funcionament intern.

d) Règim disciplinari, que s’ha de regular de confor·
mitat amb aquesta llei i tenint en compte les particula·
ritats pròpies de cada professió.

e) Finalitats i funcions especifiques dels consells.

f) Relacions entre els consells i els col·legis professi·
onals.

g) Altres matèries que puguin millorar el funciona·
ment dels consells i les seves relacions amb els col·
legis professionals, en desenvolupament i consecució 
de les funcions i competències que els són pròpies.

Article 47. Procediment d’elaboració  
i aprovació dels estatuts generals

1. El procediment d’elaboració i aprovació dels esta·
tuts generals s’ha d’ajustar, en tots els casos, al que es·
tableixen les lleis i les disposicions de caràcter general. 
El procediment d’elaboració ha d’incloure, en tots els 
supòsits, un període d’informació pública col·legial per 
un termini no inferior un mes, a fi que els col·legiats 
puguin conèixer la memòria justificativa del projecte i 
el contingut d’aquest últim i formular al·legacions, sug·
geriments o esmenes que considerin convenients, a les 
quals s’ha de donar resposta abans de la presentació 
del projecte a l’òrgan competent per la seva aprovació.

2. Els estatuts generals aprovats i llurs modificacions 
ho han de ser per l’òrgan de govern del consell de col·
legis professionals respectiu. Els estatuts generals així 
aprovats es remeten al Govern, a través del departa·
ment competent en matèria de col·legis professionals, 
per tal que en qualifiqui l’adequació a la legalitat i 
l’aprovi mitjançant un acord que es publica al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Si en el termini de sis mesos des de la presentació del 
text aprovat en el registre del departament de la Ge·
neralitat competent en matèria de col·legis professio·
nals no s’ha notificat al consell interessat cap resolució 
expressa, s’han d’entendre aprovats per silenci positiu.

3. Els estatuts generals de les professions i les seves 
modificacions respectives entren en vigor l’endemà 
d’haver estat publicats en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, llevat que estableixin una data 
d’entrada en vigor posterior.
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Capítol IV. Estatuts de funcionament intern

Article 48. Autonomia estatutària i contingut 
dels estatuts de funcionament

1. Els consells de col·legis professionals elaboren i 
aproven autònomament llurs estatuts de funcionament.

2. Els estatuts de funcionament dels consells de col·
legis professionals han de regular:

a) La denominació, que ha d’incloure l’expressió con·
sell de col·legis, la professió corresponent i la menció 
de Catalunya com a àmbit territorial.

b) El domicili.

c) Les finalitats, les funcions i les activitats respectives.

d) La denominació, el règim de convocatòria i de 
constitució, el funcionament i la composició de llur òr·
gan plenari, i també la manera de designar, destituir 
i renovar·ne els membres, i la durada de llur mandat.

e) El règim de deliberació i d’adopció d’acords de llur 
òrgan plenari i el procediment d’aprovació de les actes.

f) El procediment disciplinari d’aplicació als àmbits 
de la seva competència.

g) El procediment i els requisits de modificació dels 
estatuts, amb garantia del tràmit d’audiència als col·
legis professionals que l’integren.

h) El règim econòmic i pressupostari.

i) Els altres aspectes necessaris per a l’exercici de llurs 
funcions en relació amb els col·legis professionals.

3. Un cop aprovats, s’ha de garantir l’adequada publi·
citat dels estatuts de funcionament intern dels con·
sells a través dels mitjans habituals de difusió dels 
seus actes.

Article 49. Organització

1. Cada consell de col·legis professionals ha de tenir un 
òrgan plenari en el qual han d’estar representats tots 
els col·legis professionals que l’integren. Si així ho es·
tableixen els estatuts, l’òrgan plenari pot delegar fun·
cions d’execució dels acords i el despatx d’afers de trà·
mit en una comissió permanent o en alguns dels seus 
membres.

2. L’òrgan plenari ha de tenir com a mínim un presi·
dent o presidenta, amb la denominació que eventual·
ment s’estableixi, un secretari o secretària i un tresorer 
o tresorera. Llevat que els estatuts ho disposin altra·
ment, la presidència del consell és assumida de ma·
nera rotatòria per representants de cadascun dels col·
legis professionals integrats en el consell de col·legis 
professionals, seguint l’ordre i la periodicitat acordats 
pel mateix consell o, si no hi ha acord, per ordre de 
major a menor nombre de persones col·legiades i per 
un període de dos anys.

3. Corresponen al president o presidenta la represen·
tació ordinària del consell de col·legis professionals i 
la resta de funcions que els estatuts, la llei i els regla·
ments li atorguin.

Article 50. Adopció d’acords

1. Els acords de l’òrgan plenari del consell de col·legis 
professionals s’adopten per majoria simple de vots dels 
membres presents o representats, seguint el sistema de 
vot ponderat establert per l’apartat 2.

2. Correspon a cada col·legi professional integrat en el 
consell de col·legis professionals, d’acord amb el siste·
ma de vot ponderat, un nombre de vots igual al nom·
bre de persones col·legiades. Tanmateix, per a l’adop·
ció d’acords també cal el vot favorable de més d’una 
quarta part de la representació dels col·legis professi·
onals presents.

3. El còmput del nombre de persones col·legiades, a 
l’efecte de la ponderació regulada per l’apartat 2, s’ha 
de fer a 31 de desembre de cada any, sens perjudici 
d’altres requisits que puguin exigir els estatuts.

4. A l’efecte de l’exercici del dret de vot, els mem·
bres del consell de col·legis professionals designats per 
elecció d’un col·legi professional o per raó de llur per·
tinença a aquest han d’actuar en el mateix sentit.

5. Els estatuts de funcionament del consell de col·legis 
professionals poden establir, per a qüestions determi·
nades, règims de majoria qualificada, de proporciona·
litat o de vot personal no ponderat.

Capítol V. Causes de dissolució

Article 51. Dissolució

1. Els consells de col·legis professionals es poden dis·
soldre per raó de la dissolució de tots els col·legis pro·
fessionals que els integren, la reducció d’aquests a un 
de sol o llur fusió en un sol col·legi professional d’àm·
bit català.

2. L’extinció dels consells de col·legis professionals es 
fa per mitjà d’un decret del Govern.

Títol V. Disposicions comunes als col·legis 
professionals i als consells de col·legis 
professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 52. Règim jurídic

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals, en llur condició de corporacions de dret 
públic i en l’àmbit de llurs funcions de naturalesa pú·
blica administrativa, actuen d’acord amb el dret admi·
nistratiu i exerceixen les potestats inherents a l’Admi·
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nistració pública, i els són d’aplicació les previsions de 
la legislació general de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya així com 
de la utilització dels mitjans electrònics en el sector 
públic.

2. En l’exercici de llurs funcions de naturalesa públi·
ca administrativa, els col·legis professionals i els con·
sells de col·legis professionals han d’aplicar, en llurs 
relacions amb les persones col·legiades i els ciutadans, 
els drets i les garanties procedimentals que estableix 
la legislació general de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya; en par·
ticular, han de respectar el tràmit d’audiència en les 
decisions que els afectin. Així mateix, en el desenvo·
lupament d’aquestes funcions, han de garantir la seva 
imparcialitat i transparència.

3. Els actes dictats pels col·legis professionals i els con·
sells de col·legis professionals en l’exercici de llurs fun·
cions de naturalesa pública administrativa, llevat dels 
supòsits en què una disposició estableixi el contrari, 
són immediatament executius. En aquest sentit, els col·
legis professionals i els consells de col·legis professio·
nals poden procedir a l’execució forçosa d’aquells ac·
tes, de conformitat amb la legislació de règim jurídic 
de les administracions públiques i procediment admi·
nistratiu comú, amb total respecte pel principi de pro·
porcionalitat.

4. En l’exercici de llurs funcions privades, els col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals 
resten sotmesos al dret privat. La contractació i el rè·
gim patrimonial es regeixen de conformitat amb el 
dret privat, i les relacions amb llur personal es regei·
xen per la legislació laboral. Els col·legis professionals 
i els consells de col·legis professionals han d’habilitar 
un procediment que garanteixi les condicions de pu·
blicitat, transparència i no·discriminació en aquest 
àmbit

5. Les relacions entre els col·legis professionals i els 
consells de col·legis professionals es regeixen pel prin·
cipi d’atribució de competències.

Article 53. Recursos

1. Els actes, acords i altres actuacions dels col·legis 
professionals i dels consells de col·legis professionals, 
dictats o produïts en l’exercici de funcions de naturale·
sa pública administrativa, subjectes al dret administra·
tiu, posen fi a la via administrativa i poden ser objecte 
de recurs directament davant la jurisdicció contencio·
sa administrativa, en els termes previstos en la llei re·
guladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
No obstant això, prèviament poden ser objecte de re·
curs potestatiu de reposició, en els termes previstos en 
la legislació general de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.

2. Els acords i els actes dels col·legis professionals i 
dels consells de col·legis professionals dictats en exer·

cici de funcions delegades poden ser objecte de recurs 
davant l’administració delegant. La resolució d’aquest 
recurs posa fi a la via administrativa.

3. Les actuacions del col·legis professionals i dels con·
sells de col·legis professionals en altres àmbits, i en es·
pecial les de caràcter mercantil, civil i laboral, es di·
luciden davant dels òrgans judicials competents dels 
respectius ordres jurisdiccionals.

Article 54. Règim econòmic i pressupostari

1. Els col·legis professionals han d’aprovar anualment 
llurs pressupostos, d’acord amb les previsions dels 
seus estatuts, i regular i fixar les aportacions del col·
legiats.

Els consells de col·legis professionals han d’aprovar 
anualment llurs pressupostos, d’acord amb les previ·
sions estatutàries, i fixar proporcionalment la partici·
pació dels col·legis professionals en les despeses del 
consell.

2. Els recursos econòmics dels col·legis professionals 
i els consells de col·legis professionals poden proce·
dir de les quotes col·legials obligatòries, dels ingressos 
propis que percebin com a contraprestació per les ac·
tivitats que realitzin, del rendiment que obtinguin dels 
béns i valors que constitueixen el seu patrimoni, de les 
aportacions voluntàries a títol gratuït d’entitats priva·
des i de particulars, o de qualssevol altres ingressos 
ordinaris o extraordinaris que percebin de conformitat 
amb la llei i els seus estatuts.

3. Els col·legis professionals poden establir quotes 
d’inscripció o col·legiació, les quals en cap cas poden 
superar el cost associat a la tramitació de la inscripció.

4. Els col·legiats estan obligats al pagament de les quo·
tes necessàries per al sosteniment de les funcions de 
naturalesa pública administrativa i els serveis obliga·
toris que ha de prestar el col·legi professional.

5. Les quotes col·legials obligatòries són iguals per 
a tots els col·legiats, sens perjudici que puguin esta·
blir·se quotes reduïdes per als col·legiats de menor an·
tiguitat i per als no exercents i per a supòsits de ne·
cessitat social. Els col·legis professionals de pertinença 
obligatòria han d’establir uns règims especials bonifi·
cats de quotes col·legials obligatòries per als col·legiats 
en situació acreditada de desocupació o d’altres supò·
sits de necessitat social.

6. Per la prestació dels serveis que corresponguin a 
llurs funcions de naturalesa pública administrativa, 
els col·legis i els consells de col·legis professionals po·
den percebre taxes i altres contraprestacions, les quals 
s’han de determinar d’acord amb la llei i han de ser 
conformes amb el principi de cost efectiu del servei.

7. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals poden cobrar els serveis voluntaris que 
decideixin prestar. En cap cas pot obligar·se el col·

Fascicle segon
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legiat a contractar els serveis voluntaris dels col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals.

8. La subscripció d’assegurances i la prestació de ser·
veis de protecció social complementària a través de les 
corporacions col·legials s’han de considerar, en tot cas, 
serveis voluntaris.

Article 55. Obligacions comptables

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals han de portar llibres de comptabilitat de·
tallats que permetin, en tot moment, conèixer la seva 
situació financera i patrimonial, així com comprovar 
el compliment de les obligacions imposades per la le·
gislació vigent.

2. Els llibres de tresoreria, inventaris i balanços han de 
contenir, de conformitat amb els principis de compta·
bilitat generalment acceptats:

a) L’inventari anual de tots els béns.

b) El compte d’ingressos, en el qual s’han de consig·
nar, com a mínim, les següents categories d’ingressos:

– Quantia global de les quotes i aportacions dels seus 
col·legiats o membres desglossades per concepte i per 
tipus de serveis prestats, així com les normes per al 
seu càlcul i aplicació.

– Ingressos procedents del seu propi patrimoni.

– Ingressos procedents de donacions.

– Subvencions i altres rendiments de caràcter públic.

– Rendiments procedents de les activitats del col·legi 
professional o del consell de col·legis professionals.

c) El compte de despeses, en el qual s’han de consig·
nar, com a mínim, les següents categories de despeses:

– Despeses de personal.

– Retribucions i dietes dels membres de l’òrgan de go·
vern i d’altres càrrecs electes, percebudes per raó del 
càrrec.

– Despeses d’adquisició de béns i serveis corrents.

– Despeses financeres de préstecs.

– Altres despeses d’administració.

– Despeses de les activitats pròpies del col·legi profes·
sional o el consell de col·legis professionals.

d) Les operacions de capital relatives a:

– Crèdits o préstecs d’institucions financeres.

– Inversions.

– Deutors i creditors.

3. Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte 
de resultats i una memòria explicativa de l’un i l’al·
tre. En tot cas, aquesta memòria ha de contenir una 
estimació separada dels ingressos i despeses que s’han 

obtingut o realitzat en l’exercici de funcions de natura·
lesa pública administrativa.

La memòria s’ha d’acompanyar, així mateix, d’un an·
nex, en el qual s’han d’especificar, de manera deta·
llada, les condicions contractuals estipulades en els 
crèdits o préstecs de qualsevol classe que el col·legi 
professional o el consell de col·legis professional man·
tingui amb les entitats de crèdit. S’ha d’identificar l’en·
titat concessionària, l’import atorgat, el tipus d’interès 
i el termini d’amortització del crèdit o préstec, i el deu·
te pendent en el moment del tancament de l’exercici 
corresponent, com també indicar qualsevol contingèn·
cia rellevant sobre el compliment de les condicions 
pactades.

4. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals estan obligats a fer públics, a través de 
la finestreta única prevista a l’article 60 d’aquesta llei, 
els comptes anuals, de manera que aquesta informació 
sigui accessible per als ciutadans de manera gratuïta 
i fàcil.

Article 56. Control dels comptes

1. Els col·legis professionals de col·legiació obligatòria 
i els consells de col·legis professionals de col·legiació 
obligatòria han de preveure un sistema de control in·
tern que garanteixi la intervenció i comptabilització 
adequades de tots els actes i documents dels quals es 
derivin drets i obligacions de contingut econòmic, de 
conformitat amb els seus estatuts.

2. Els comptes anuals han de ser revisats per un audi·
tor de comptes, que ha d’emetre un informe detallat 
sobre el resultat de la seva actuació de conformitat 
amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 
de comptes.

Article 57. Relacions amb l’Administració  
de la Generalitat

1. Les relacions dels col·legis professionals i els con·
sells de col·legis professionals amb l’Administració de 
la Generalitat es regeixen pels principis de coordina·
ció i cooperació.

2. La intervenció de l’Administració de la Generalitat 
sobre l’actuació i el funcionament dels col·legis profes·
sionals i dels consells de col·legis professionals només 
es pot produir en els supòsits establerts per la llei i té 
caràcter reglat.

3. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals es relacionen amb l’Administració de la 
Generalitat per mitjà del departament competent en 
aquesta matèria. El Govern ha d’establir els mecanis·
mes de coordinació interdepartamental necessaris per 
a les qüestions relatives als diversos continguts de les 
professions col·legiades.

4. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals tenen el deure de lliurar a la Generali·
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tat la informació que aquesta els requereixi en relació 
amb l’exercici de llurs funcions de naturalesa pública 
administrativa. També tenen el deure d’elaborar i tra·
metre a la Generalitat una memòria anual de la gestió 
econòmica, de les activitats realitzades, de les altes i 
les baixes produïdes i de les altres dades d’interès ge·
neral que es desprenen del funcionament i de l’actu·
ació dels col·legis. S’han d’establir per reglament els 
requisits de compliment d’aquest deure i de publicitat 
de la memòria.

5. L’Administració de la Generalitat pot adoptar les 
mesures d’execució subsidiària necessàries en cas 
d’incompliment greu, per part dels col·legis professio·
nals i els consells de col·legis professionals, de les fun·
cions i les obligacions de caràcter públic que aquesta 
llei els assigna. L’exercici d’aquesta potestat correspon 
al Govern a instància del departament competent en 
matèria de col·legis professionals, sempre que el col·
legi professional o el consell de col·legis professionals 
afectat no hagi resolt la situació d’incompliment dins 
el termini assenyalat en el requeriment previ que li ha 
de fer el departament esmentat, el qual no pot ésser in·
ferior a un mes.

6. Els col·legis professionals, els consells de col·legis 
professionals i l’Administració de la Generalitat han de 
promoure iniciatives per fer efectiva la igualtat d’opor·
tunitats entre les dones i els homes en l’àmbit d’actuaci·
ons dels col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals.

Article 58. Relacions amb altres entitats  
de la mateixa professió

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals de Catalunya són autònoms respecte a 
les altres entitats de la mateixa professió de fora de llur 
àmbit territorial.

2. Les relacions dels col·legis professionals i dels con·
sells de col·legis professionals amb les entitats a què 
es refereix l’apartat 1, es regeixen pels principis de 
col·laboració i cooperació voluntàries i es formalitzen 
mitjançant un acord o un conveni, sens perjudici del 
dret d’accés, d’acció i de representació directa dels col·
legis professionals i consells de col·legis professionals 
davant totes les institucions de l’Estat i de les funcions 
de representació general que puguin complir.

3. Els col·legis professionals participen en el sosteni·
ment econòmic del consell autonòmic de la seva pro·
fessió i altres entitats de la mateixa professió de fora 
de llur àmbit territorial, amb aportacions per a les des·
peses que es derivin del compliment de les funcions 
de coordinació de col·legis professionals i de represen·
tació de la professió en llur àmbit territorial pròpies 
d’aquestes entitats.

4. Les despeses pel desenvolupament de funcions i 
serveis que no es corresponguin amb les previstes a 
l’apartat anterior, són satisfetes per cada col·legi pro·

fessional previ acord, pacte individual o vot favorable 
en el si d’un òrgan col·legiat d’aquestes organitzacions.

5. En qualsevol cas, els consells autonòmics i altres 
entitats de la mateixa professió de fora de l’àmbit terri·
torial del col·legi han d’intentar evitar que es produeixi 
una duplicitat dels seus serveis i funcions quan sigui 
l’hora de prestar·los.

Capítol II. Transparència i bon govern

Article 59. Principi de transparència i regles  
de bon govern

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals estan subjectes, pel que fa a la seva es·
tructura i funcionament, al principi de transparència, 
en els termes previstos a l’article 71 de l’Estatut d’au·
tonomia de Catalunya així com a la legislació vigent 
en aquest àmbit. Així mateix, els seus òrgans de go·
vern estan subjectes, en la seva gestió, al principi de 
bon govern.

2. En relació amb les seves funcions de naturale·
sa pública administrativa, els col·legis professionals 
i els consells de col·legis professionals han de garan·
tir la màxima accessibilitat a la informació, deguda·
ment actualitzada, relacionada amb la seva activitat, 
amb independència del seu suport. I sens perjudici de 
l’aplicabilitat dels límits previstos a la legislació sobre 
transparència i la resta de l’ordenament jurídic.

3. Així mateix, els col·legis i consells de col·legis han 
d’establir mecanismes adequats de participació ciuta·
dana en l’exercici de les seves funcions públiques.

4. Els membres dels òrgans de govern dels col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals 
han d’exercir el seu càrrec de conformitat amb les re·
gles de bon govern, respectant les previsions de l’arti·
cle 62, la legislació que resulti d’aplicació i els instru·
ments de bon govern que ells mateixos aprovin.

5. Per donar compliment al principi de transparència 
i a les regles bon govern, els col·legis professionals i 
els consells de col·legis professionals han de fer ús dels 
mitjans telemàtics, de conformitat amb la legislació 
que regula la utilització de mitjans electrònics per part 
de les administracions públiques de Catalunya.

Article 60. Finestreta única i règim d’accés  
a les dades

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals han de disposar d’una pàgina web per tal 
que, a través de la finestreta única empresarial, els pro·
fessionals puguin realitzar tots els tràmits i procedi·
ments necessaris per accedir a la professió, garantir 
el lliure accés i exercici a les activitats de serveis, així 
com conèixer l’estat de tramitació dels procediments 
en què es tingui la condició d’interessat, a través d’un 
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únic punt, per via electrònica i a distància. Així ma·
teix s’ha de facilitar mitjançant la finestreta única la 
informació útil per a la millor defensa dels drets de les 
persones consumidores i usuaris

2. En tot cas, els col·legis professionals i els consells de 
col·legis professionals han de garantir que sigui possi·
ble obtenir, mitjançant la finestreta única:

a) L’accés al registre de col·legiats, que ha d’estar actu·
alitzat i en el qual han de constar les següents dades: 
nom i cognoms dels professionals col·legiats, número 
de col·legiació, títols oficials, domicili professional i si·
tuació d’habilitació professional. Quan la col·legiació 
sigui obligatòria, també s’ha de fer constar sobre quins 
col·legiats pesen resolucions executives referides a 
l’expulsió del col·legi o a la inhabilitació de qualsevol 
tipus de l’exercici professional, referència que haurà de 
suprimir·se quan el col·legiat es reincorpori o cessi la 
causa de suspensió.

b) L’accés al registre de societats professionals, el con·
tingut del qual ha de ser el previst en aquesta llei i en la 
restant legislació que resulti d’aplicació.

c) El contingut dels estatuts i dels codis deontològics i 
de bon govern.

d) Les vies de reclamació i de recursos que es poden 
interposar en cas de conflicte entre els destinataris 
dels serveis professionals i els col·legiats o els col·legis 
professionals.

e) Les dades de les associacions i organitzacions de 
persones consumidores i usuaris a les quals aquests es 
puguin dirigir per obtenir assistència.

f) La informació i els formularis sobre els procedi·
ments necessaris per accedir a una activitat de serveis 
i el seu exercici i sobre la realització dels tràmits pre·
ceptius per fer·ho, incloent·hi les quotes d’inscripció, 
les quotes col·legials obligatòries, les taxes i altres con·
traprestacions dels serveis corresponen a llurs funci·
ons de naturalesa pública administrativa.

g) Les convocatòries de les juntes generals ordinàries 
i extraordinàries.

h) La memòria anual d’activitat, en els termes i el con·
tingut previst a l’article 61.

3. Les dades a que fa referència l’apartat anterior 
d’aquest article formen part d’una font d’accés públic i, 
per tant, poden ser consultades pels ciutadans.

Article 61. Memòria anual

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals han d’elaborar una memòria anual de la 
seva activitat, que ha d’estar disponible per a la seva 
consulta a la seva seu física i, en format electrònic, a la 
seva pàgina web, així com a través de la finestreta úni·
ca. La memòria anual dels col·legis professionals i dels 

consells de col·legis professionals, ha de contenir, com 
a mínim, la següent informació:

a) Els comptes anuals. En particular, han de constar de 
manera suficientment detallada i desglossada les des·
peses de personal, les retribucions dels membres dels 
òrgans de govern per raó del seu càrrec, l’import de les 
quotes col·legials obligatòries, les taxes per la presta·
ció dels serveis que corresponguin a llurs funcions pú·
bliques i els preus o altres contraprestacions estipulats 
per als serveis voluntaris, així com les regles per al seu 
càlcul i aplicació.

b) L’auditoria dels comptes anuals, en els supòsits en 
què aquesta sigui obligatòria.

c) La informació agregada i estadística relativa als 
procediments informatius i sancionadors en fase d’ins·
trucció o que hagin adquirit fermesa, amb indicació de 
la infracció a la qual es refereixen, la seva tramitació i 
la sanció imposada en cada cas, de conformitat, sem·
pre, amb la legislació aplicable en matèria de protec·
ció de dades de caràcter personal.

d) Informació relativa als contractes externs en vigor 
signats pel col·legi professional o pel consell de col·
legis professionals. En l’àmbit de les funcions públi·
ques o quan s’utilitzin fons de caràcter públic per a 
finançar·los, com a mínim haurà de constar la infor·
mació següent: el contractista, el servei objecte d’ex·
ternalització, la quantia global del contracte i la seva 
durada.

e) La informació agregada i estadística relativa a les 
queixes i reclamacions presentades pels destinataris 
dels serveis professionals, per les persones consumi·
dores i usuaris o per les seves organitzacions repre·
sentatives, així com la seva tramitació i, si escau, els 
motius d’estimació o desestimació de la queixa o re·
clamació, d’acord, en tot cas, amb la legislació en ma·
tèria de protecció de dades de caràcter personal.

f) Les normes relatives a incompatibilitats i les situa·
cions de conflicte d’interessos en les quals es trobin els 
membres de l’òrgan de govern.

g) Informació estadística sobre l’activitat de visat.

2. Per a l’elaboració de la memòria anual, els col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals 
han de fer ús dels mecanismes de cooperació i col·
laboració previstos en aquesta llei i en la restant legis·
lació que resulti d’aplicació.

3. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals han de fer pública la memòria anual a 
la seva pàgina web, que ha de ser accessible des de la 
finestreta única, el primer semestre de cada any. En el 
cas dels col·legis professionals de col·legiació obligatò·
ria, la memòria anual s’ha de dipositar, en el mateix 
termini, en el departament de la Generalitat amb com·
petència en matèria de col·legis professionals.
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Article 62. Bon govern de les corporacions 
col·legials

1. Els membres de l’òrgan de govern dels col·legis pro·
fessionals i dels consells de col·legis professionals han 
d’exercir les seves funcions de conformitat amb els 
principis de transparència, imparcialitat, bona fe, igual·
tat de tracte i no·discriminació, conducta honorable i 
responsabilitat.

2. Els membres de l’òrgan de govern dels col·legis pro·
fessionals i dels consells de col·legis professionals han 
d’observar les següents regles d’actuació:

a) Han de desenvolupar la seva activitat amb respec·
te a la normativa reguladora de les incompatibilitats i 
dels conflictes d’interessos.

b) Estan subjectes al deure de reserva pel que fa als 
fets o informacions dels quals tinguin coneixement en 
l’exercici de les seves competències.

c) Han d’assabentar els òrgans competents de qualse·
vol actuació irregular de què tinguin coneixement.

d) Han d’exercir les seves potestats amb la deguda di·
ligència, respectant les finalitats per a les quals se’ls 
van atorgar i perseguint l’interès públic.

e) No s’han d’implicar en situacions o activitats que 
comportin la persecució d’interessos incompatibles 
amb les seves funcions, i s’han abstenir d’actuar en 
aquells assumptes en què concorri alguna causa que 
pugui afectar la seva objectivitat.

f) No han d’acceptar regals que superin els usos habi·
tuals, socials o de cortesia, ni favors o serveis en con·
dicions d’avantatge que puguin condicionar l’exercici 
de les seves funcions.

g) No es poden valer de la seva posició a la corporació 
col·legial per obtenir avantatges personals o materials 
per a interessos privats propis o de familiars directes, 
o per interessos compartits amb terceres persones. Ai·
xò comporta que no poden establir en nom del col·legi 
relacions laborals ni contractuals amb familiars direc·
tes. A aquest efecte s’entenen per familiars directes el 
cònjuge o convivent en parella estable i els parents fins 
al tercer grau de consanguinitat o afinitat.

3. Sens perjudici del règim disciplinari a què estan 
sotmesos els membres dels òrgans de govern dels col·
legis professionals i dels consells de col·legis professio·
nals, les corporacions col·legials han de preveure unes 
normes ètiques o de bon govern, que s’han de recollir 
en un codi ètic o de bon govern. Aquests codis han de 
ser elaborats i aprovats pel mateix òrgan de govern al 
qual s’hagin d’aplicar.

4. Amb caràcter general, els membres dels òrgans de 
govern dels col·legis professionals i dels consells de col·
legis professionals no tenen dret a cap remuneració. 
Els pressupostos de l’organització col·legial corres·
ponent han de consignar les partides necessàries per 

atendre les despeses derivades de l’exercici del càrrec 
corresponent, incloent·hi l’abonament de dietes i altres 
compensacions econòmiques, que han de figurar de 
manera desglossada.

No obstant això, els col·legis professionals o els con·
sells de col·legis professionals poden decidir remune·
rar els membres dels seus òrgans de govern sempre 
que aquests exerceixin el seu càrrec en règim de dedi·
cació exclusiva i la remuneració figuri de manera deta·
llada en els pressupostos. La remuneració dels càrrecs 
directius ha de ser aprovada per una majoria igual a la 
necessària per aprovar el pressupost i en votació sepa·
rada de la que es dugui a terme amb aquesta finalitat.

Títol VI. Associacions professionals

Article 63. Constitució i règim jurídic

1. Les persones que exerceixen professions titulades, 
quan no hi ha cap col·legi català que les integri, poden 
constituir, als efectes d’aquesta llei, associacions pro·
fessionals sense ànim de lucre amb la finalitat princi·
pal de vetllar pel bon exercici de la professió respecte 
als destinataris dels serveis i per a la representació i la 
defensa de llurs interessos i els interessos generals de 
la professió. Als efectes d’aquesta llei, les associacions 
empresarials i els sindicats no tenen la consideració 
d’associacions professionals.

2. Les associacions professionals poden constituir 
consells o federacions i, eventualment, confederaci·
ons, i integrar·s’hi.

3. Les associacions professionals i llurs federacions o 
confederacions es regeixen, en tot el que no establei·
xin aquesta llei o d’altres, per la legislació sobre asso·
ciacions.

Article 64. Funcions pròpies

Les associacions professionals poden exercir, entre 
d’altres, les funcions següents:

a) Vetllar pel bon exercici de la professió i pel respec·
te dels drets de les persones destinatàries dels serveis 
professionals i, a aquest efecte, denunciar a l’Adminis·
tració la comissió de les infraccions regulades en el 
títol VIII.

b) Representar les persones associades i exercir acci·
ons en defensa de llurs drets i interessos, els de l’as·
sociació i els generals vinculats a l’exercici de la pro·
fessió.

c) Prestar serveis a les persones associades i, en espe·
cial, promoure la formació contínua.

d) Intervenir, per via de mediació, conciliació o d’ar·
bitratge, en els conflictes professionals que es puguin 
produir entre persones associades o entre aquestes i 
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terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú 
acord les parts implicades.

e) Col·laborar amb els col·legis professionals d’àmbits 
afins i amb altres entitats representatives d’interes·
sos ciutadans directament vinculades a l’exercici de la 
professió.

f) Participar en òrgans consultius de l’Administració, 
intervenir en procediments administratius d’acord 
amb la llei i, en especial, ésser escoltades en l’elabora·
ció de les disposicions de caràcter general que afectin 
directament l’exercici de la professió.

g) Emetre informes i dictàmens sobre matèries relle·
vants per a la professió, a petició de l’Administració o 
dels tribunals.

Article 65. Funcions delegades

Les associacions professionals poden exercir per de·
legació de l’Administració de la Generalitat funcions 
i activitats que no impliquin exercici d’autoritat. Per a 
aquesta delegació s’ha de tenir en compte la implanta·
ció i la representativitat de les associacions existents 
en l’àmbit professional de què es tracti i, si escau, s’ha 
de dur a terme mitjançant un concurs si hi ha diverses 
associacions amb característiques idèntiques o sem·
blants, o per conveni amb totes elles.

Article 66. Beneficis públics i drets de 
participació

1. Les associacions professionals i llurs federacions o 
confederacions poden ser declarades d’utilitat pública, 
d’acord amb la legislació aplicable, i accedir a les me·
sures de suport econòmic, tècnic o d’una altra índole 
que l’Administració estableixi per a les associacions 
d’interès social.

2. Per gaudir dels beneficis públics i participar en or·
ganismes administratius, les associacions professio·
nals i llurs federacions o confederacions han d’estar 
inscrites en el Registre d’Associacions Professionals i 
complir les condicions que per llei o reglament s’es·
tableixin en cada cas. En la determinació d’aquestes 
condicions s’han de tenir en compte criteris d’implan·
tació territorial i de nombre de persones associades, 
entre d’altres.

Article 67. Impugnació dels actes

Els actes de les associacions professionals en relació 
amb llurs associats són impugnables d’acord amb el 
que estableix la legislació vigent en matèria d’associ·
acions.

Títol VII. Registres

Capítol I. Registres de col·legis professionals  
i d’associacions professionals

Article 68. Règim jurídic

1. El Registre de Col·legis Professionals i el Registre 
d’Associacions Professionals estan adscrits al departa·
ment de la Generalitat amb competència en matèria de 
col·legis professionals i altres entitats jurídiques, i s’hi 
inscriuen les entitats subjectes a aquesta llei.

2. En tot el que no estableix aquesta llei, l’estructura i 
el funcionament dels registres s’ha de determinar per 
reglament.

Article 69. Estructura del Registre  
de Col·legis Professionals

El Registre de Col·legis Professionals té tres seccions:

a) La secció de col·legis professionals.

b) La secció de consells de col·legis professionals.

c) La secció de delegacions d’àmbit territorial català 
dels col·legis únics d’àmbit estatal.

Article 70. Objecte del Registre de Col·legis 
Professionals i règim de publicitat dels actes 
inscrits

1. S’han d’inscriure en el Registre de Col·legis Profes·
sionals els actes següents:

a) La constitució dels col·legis professionals i dels con·
sells de col·legis professionals.

b) Els estatuts dels col·legis professionals i els estatuts 
generals que aprovin els consells de col·legis professio·
nals i llur modificació.

c) Les normes reglamentàries acordades pels col·legis 
professionals i els estatuts de funcionament interior 
dels consells de col·legis professionals.

d) El nomenament, la suspensió i el cessament dels 
membres dels òrgans de govern.

e) Les delegacions de funcions, els apoderaments ge·
nerals i llur modificació, revocació o substitució.

f) L’obertura i el tancament de delegacions territorials.

g) Els actes de fusió i d’escissió, tant d’abast territorial 
com funcional.

h) La dissolució.

i) Les resolucions judicials que afectin actes suscepti·
bles de constància registral.

j) En el cas de delegacions catalanes d’un col·legi únic 
d’àmbit estatal, l’obertura i el tancament, el domicili, 
les normes d’organització i la identitat de llurs repre·
sentants.
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2. Els actes inscrits a que fan referència les lletres a a 
h i j de l’apartat anterior són públiques. Pel que fa a les 
resolucions judicials de la lletra i,el règim de publici·
tat d’aquests pronunciaments judicials abasta exclusi·
vament els efectes jurídics de la resolució judicial que 
serà pública mentre aquells es despleguin.

Article 71. Deure d’instar la inscripció

1. L’òrgan de govern dels col·legis professionals i dels 
consells de col·legis professionals té el deure d’instar la 
inscripció dels actes i les resolucions relatius a l’entitat 
que en siguin susceptibles.

2. La inscripció dels actes que hagin d’ésser aprovats 
per una resolució administrativa i de les resolucions 
judicials que afectin actes susceptibles de constància 
registral, pot ser acordada d’ofici per l’òrgan encarre·
gat del Registre, tan bon punt s’hagi dictat la resolució 
o li’n consti la fermesa. També pot instar la inscripció 
de les resolucions judicials tota persona que hagi estat 
part en el procés.

Article 72. Registre d’Associacions 
Professionals

1. En el Registre d’Associacions Professionals s’inscri·
uen:

a) L’acord, adoptat per l’òrgan competent, en virtut del 
qual una associació inscrita prèviament en el Registre 
General d’Associacions decideix acollir·se a aquesta 
llei, en el qual han de constar les dades identificatives 
d’aquesta entitat.

b) Tot fet o acte en virtut del qual una associació pro·
fessional inscrita en aquest registre deixa d’estar sub·
jecta a aquesta llei.

2. Les funcions de verificació de legalitat, d’inscripció 
i de certificació d’actes que siguin pertinents d’acord 
amb la legislació d’associacions es duen a terme per 
mitjà del Registre General d’Associacions.

Article 73. Funcions registrals

1. L’òrgan encarregat dels registres de col·legis pro·
fessionals i d’associacions professionals verifica la le·
galitat del contingut dels actes objecte d’inscripció, 
d’acord amb el que resulta dels documents en virtut 
dels quals se sol·licita la inscripció i dels assentaments 
registrals.

2. No es pot denegar la inscripció de cap acte que sigui 
objecte d’inscripció i que compleixi els requisits esta·
blerts per la llei.

3. La inscripció s’ha de fer, si no hi ha defectes que ha·
gin de ser esmenats, en el termini de tres mesos d’ençà 
de la presentació de la sol·licitud en el registre del de·
partament competent en matèria de col·legis professi·
onal i altres entitats jurídiques. Una vegada transcor·
regut el termini, s’ha de considerar que la legalitat del 

contingut de l’acte objecte d’inscripció ha quedat veri·
ficada per silenci positiu, amb l’obligació consegüent 
de l’òrgan encarregat dels registres de practicar la ins·
cripció.

4. Contra els actes de denegació de la inscripció es po·
den interposar els recursos ordinaris establerts per les 
lleis.

Capítol II. Registres de col·legiats i de societats 
professionals

Article 74. Règim jurídic

1. Els col·legis professionals han de disposar d’un re·
gistre de col·legiats i d’un registre de societats professi·
onals, que s’han de regir pel que estableix aquesta llei i 
la legislació que resulti d’aplicació, previsions que po·
den ser desenvolupades per reglament.

2. Els registres de col·legiats i de societats professio·
nals s’han de gestionar en suport informatitzat i han de 
ser accessibles a través de la finestreta única prevista a 
l’article 60 d’aquesta llei.

3. La gestió i administració dels registres de col·legiats 
i dels registres de societats professionals es regeix per 
la legislació general de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya així com 
de la utilització dels mitjans electrònics en el sector 
públic.

Article 75. Registres de col·legiats

1. Cada col·legi professional ha de gestionar i admi·
nistrar el seu registre de col·legiats, que ha d’integrar 
tots els professionals, exercents i no exercents, que hi 
pertanyen.

2. En el registre de col·legiats han de constar, respecte 
a cada col·legiat, les següents dades:

a) Nom i cognoms.

b) Número de col·legiació.

c) Títol oficial.

d) Domicili professional.

e) Situació d’habilitació professional.

f) Aquelles altres dades que hagin de ser objecte d’ins·
cripció de conformitat amb la normativa vigent.

3. El registre de col·legiats té caràcter públic i s’hi pot 
accedir a través de la finestreta única prevista a l’arti·
cle 60 d’aquesta llei.

4. Les administracions públiques han de comunicar als 
col·legis professionals, perquè s’anotin en el registre de 
col·legiats, les resolucions judicials o administratives 
que afectin l’habilitació o capacitat per a l’exercici de 
l’activitat professional.
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Article 76. Registres de societats professionals

1. Els col·legis professionals han de gestionar i admi·
nistrar el seu registre de societats professionals, que 
ha d’integrar les societats que, de conformitat amb la 
legislació vigent, tinguin la consideració de professio·
nals i que tinguin el seu domicili social dins de l’àmbit 
territorial del col·legi.

2. En el registre de societats professionals han de cons·
tar, respecte a cada societat:

a) Denominació o raó social i domicili de la societat.

b) Data i ressenya identificativa de l’escriptura pública 
de constitució i notari autoritzant, i duració de la so·
cietat si ha estat constituïda per un temps determinat.

c) Activitat o activitats professionals que constitueixen 
l’objecte social.

d) Identificació dels socis professionals i no professio·
nals i, en relació amb els primers, número de col·legiat 
i col·legi professional al qual pertanyen, en el cas que 
l’exercici de les seves activitats professionals requerei·
xi la col·legiació obligatòria.

e) Identificació de les persones que s’encarreguen de 
l’administració i representació, amb l’expressió de si 
tenen o no tenen, cada una d’elles, la condició de soci 
professional.

f) Qualsevol canvi de socis i administradors i qualse·
vol modificació del contracte social.

g) Aquelles altres dades que hagin de ser objecte d’ins·
cripció de conformitat amb la legislació vigent.

Títol VIII. Règim disciplinari

Capítol I. Disposicions generals

Article 77. Responsabilitat disciplinària

1. Les actuacions dels professionals titulats que no 
compleixin les disposicions d’aquesta llei i les normes 
específiques que regulen l’exercici de la professió de 
què es tracti poden ésser sancionades en els termes es·
tablerts per aquest títol.

2. Aquesta responsabilitat disciplinària s’entén sens 
perjudici de la responsabilitat civil i penal dels profes·
sionals derivada de l’incompliment dels seus deures, ja 
siguin professionals o col·legials, previstos en aquesta 
llei i en la restant legislació que resulti d’aplicació.

3. Quan els destinataris dels serveis professionals són 
persones consumidores i usuaris, és aplicable el règim 
d’infraccions i sancions que preveu la normativa espe·
cífica en matèria de defensa de les persones consumi·
dores i usuaris.

Article 78. Potestat disciplinària

1. Els col·legis professionals i, si escau, els consells de 
col·legis professionals, tenen competència per sancio·
nar els col·legiats que infringeixen les disposicions col·
legials i professionals i deontològiques, de conformitat 
amb les previsions d’aquest títol.

La incoació i resolució dels expedients correspon als 
òrgans de govern dels col·legis professionals, o als con·
sells de col·legis, quan n’hi ha, si la persona afectada té 
la condició de membre d’un òrgan de govern d’un col·
legi professional i del mateix consell.

La instrucció i tramitació del procediment disciplina·
ri és a càrrec de la comissió disciplinària del col·legi 
professional regulada a l’article 81 d’aquesta llei, quan 
la competència correspon al col·legi, o de l’òrgan que 
determinin els estatuts de funcionament del consell, 
de conformitat amb el que preveu l’article 48 d’aques·
ta llei.

2. En el cas de professions titulades no subjectes a col·
legiació obligatòria, la potestat disciplinària respecte 
de les infraccions comeses per professionals titulats no 
col·legiats correspon a l’Administració de la Genera·
litat, que també és la competent en el cas de profes·
sionals que tenen l’obligació d’estar col·legiats i no la 
compleixen, o de les empreses i les entitats que con·
tracten professionals en aquest supòsit.

En aquests supòsits, s’atribueix per delegació al col·legi 
professional del territori on el professional té el domi·
cili professional únic o principal, la instrucció i trami·
tació del procediment disciplinari, que ha de dur a ter·
me la comissió disciplinària corresponent. La incoació 
i resolució de l’expedient correspon al departament de 
la Generalitat pertinent.

Si la persona afectada té la condició de membre d’un 
òrgan de govern d’un col·legi professional o del mateix 
consell de col·legis, ha de formar part de la comissió dis·
ciplinària un membre del consell de col·legis, si n’hi ha.

Article 79. Potestat normativa  
de les corporacions col·legials

1. Els consells de col·legis professionals desenvolu·
pen el règim disciplinari establert per aquest títol, i 
estableixen un règim disciplinari únic per a l’exercici 
d’una mateixa professió a Catalunya.

2. Aquest règim disciplinari s’aprova seguint el pro·
cediment previst a l’article 47, i es pot adoptar com a 
norma de caràcter autònom o integrar·lo en els estatuts 
generals de la professió. En qualsevol cas, els col·legis 
professionals poden incorporar aquest règim discipli·
nari en els respectius estatuts col·legials.

3. Quan no existeix el consell de col·legis d’una profes·
sió o bé aquest no ha regulat el règim disciplinari de la 
professió, són els estatuts col·legials els que han de de·
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senvolupar el règim disciplinari previst en aquest títol, 
en els termes fixats als apartats anteriors.

Article 80. Memòria de l’exercici de la potestat 
disciplinària

1. Els col·legis professionals han d’elaborar, amb ca·
ràcter anual, una memòria relativa a l’exercici de la po·
testat disciplinària que, respecte al període comprès 
en la memòria, permeti conèixer, entre d’altres, les se·
güents informacions:

a) Nombre de queixes o denúncies rebudes pel col·legi.

b) Nombre d’expedients disciplinaris incoats pel col·
legi i nombre de queixes o denúncies arxivades.

c) Nombre d’expedients disciplinaris en fase d’instrucció.

d) Nombre d’expedients disciplinaris finalitzats, amb 
indicació de la infracció a la qual es refereixen, la du·
rada de la tramitació i la sanció o sancions imposades 
o, si escau, l’arxivament de l’expedient.

e) Estat de l’execució de les sancions imposades.

2. La memòria a la qual fa referència aquest article 
s’ha de dipositar en el departament de la Generalitat 
amb competència en matèria de col·legis professionals, 
durant el primer semestre de cada any.

Article 81. Comissió disciplinària

1. Els col·legis professionals han de constituir una co·
missió disciplinària per dur a terme la instrucció i tra·
mitació dels expedients disciplinaris.

2. La comissió disciplinària té la composició que esta·
bleixen els estatuts col·legials, els quals, com a mínim, 
han de preveure que hi participin:

a) Un membre de l’òrgan de govern del col·legi profes·
sional, que actua com a president. Preferentment, ha 
d’ocupar aquest càrrec el membre de l’òrgan de govern 
que tingui assignada, de manera específica, la funció 
de vetllar per l’adequat compliment dels deures pro·
fessionals i, si escau, col·legials.

b) Un professional pertanyent al mateix col·legi profes·
sional nomenat pel corresponent òrgan de govern, que 
actua com a secretari.

c) Un representant dels interessos de les persones con·
sumidores i usuaris, nomenat per la persona titular del 
departament competent en matèria de consum a pro·
posta de les associacions representatives de les perso·
nes consumidores i usuaris.

Capítol II. Infraccions i sancions

Article 82. Classificació de les infraccions

Les infraccions en què es pot incórrer en l’exercici de 
les professions titulades es classifiquen en molt greus, 

greus i lleus. Els estatuts generals de cada professió o, 
si s’escau, els estatuts col·legials, poden especificar els 
tipus infractors previstos en aquest capítol.

Article 83. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) L’intrusisme, d’acord amb la definició de l’article 11.1.

b) La contractació per empreses i entitats de treballa·
dors no col·legiats en el cas que l’objecte de llur con·
tracte de treball comprengui, totalment o parcialment, 
la realització de tasques pròpies d’una professió sub·
jecta a col·legiació obligatòria.

c) L’exercici irregular d’una professió, d’acord amb la 
definició i els supòsits de l’article 11.2 o l’incompli·
ment dels deures professionals o col·legials previstos 
a la llei, quan d’això en resulti un perjudici greu per a 
les persones destinatàries del servei del professional o 
la professional o per a terceres persones; en particular, 
de les obligacions d’informació al destinatari previstes 
en aquesta llei.

d) Les pràctiques abusives que perjudiquin greument 
els destinataris dels serveis.

e) La vulneració del secret professional.

f) La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau 
de participació, que es produeixin en l’exercici de la 
professió.

Article 84. Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) La vulneració de les normes essencials de l’exercici 
i la deontologia professionals.

b) Les pràctiques abusives que perjudiquin els destina·
taris dels serveis.

c) L’exercici irregular d’una professió, d’acord amb la 
definició i els supòsits de l’article 11.2 o l’incompli·
ment dels deures professionals o col·legials previstos a 
la llei o als estatuts corporatius, quan d’això en resulti 
un perjudici que no es pugui qualificar de greu per a 
les persones destinatàries del servei del professional o 
la professional; en particular de les obligacions d’in·
formació al destinatari previstes en aquesta llei.

d) L’incompliment del deure de prestació professional 
obligatòria establert per aquesta llei o per les normes 
que així ho disposin, llevat de l’acreditació d’una cau·
sa justificada que faci impossible la prestació del ser·
vei, després d’haver estat requerida degudament.

e) Les actuacions professionals que vulnerin els prin·
cipis constitucionals i internacionals d’igualtat i de no·
discriminació.

f) L’incompliment d’acords o decisions adoptats per 
òrgans del col·legi professional sobre matèries que s’es·
pecifiquin estatutàriament.
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g) La realització d’actes que impedeixin o alterin el 
funcionament normal del col·legi professional o dels 
seus òrgans.

h) L’ofensa o la desconsideració greu envers altres pro·
fessionals col·legiats de la mateixa professió o envers 
els membres dels òrgans de govern del col·legi profes·
sional o el consell de col·legis professionals respectiu.

Article 85. Infraccions lleus

És infracció lleu la vulneració de qualsevol norma que 
reguli l’activitat professional, o col·legial, sempre que 
no sigui una infracció greu o molt greu.

Article 86. Sancions

1. Les infraccions molt greus poden ésser objecte de 
les sancions següents:

a) Inhabilitació professional durant un temps no supe·
rior a cinc anys.

b) Expulsió del col·legi professional.

c) Multa d’entre 5.001 euros i 50.000 euros.

2. Les infraccions greus poden ésser objecte de les 
sancions següents:

a) Inhabilitació professional durant un temps no supe·
rior a un any.

b) Multa d’entre 1.001 euros i 5.000 euros.

3. Les infraccions lleus poden ésser objecte de les san·
cions següents:

a) Amonestació.

b) Multa d’una quantitat no superior a 1.000 euros.

4. En el cas de les infraccions molt greus, l’òrgan com·
petent per resoldre l’expedient pot acordar, com a san·
ció accessòria, per raons d’exemplaritat i en previsió 
de futures conductes infractores, la publicació de les 
sancions imposades de conformitat amb aquesta llei, 
un cop hagin esdevingut fermes en la via administrati·
va. Aquesta publicitat s’ha de dur a terme d’acord amb 
el que estableix l’article 90.

5. Com a sanció accessòria, per a qualsevol tipus d’in·
fracció, també es pot imposar l’obligació de fer acti·
vitats de formació professional o deontològica si la 
infracció s’ha produït a causa de l’incompliment de 
deures que afectin l’exercici o la deontologia profes·
sional.

6. Si la persona que ha comès una infracció n’ha obtin·
gut un guany econòmic, es pot afegir a la sanció que 
estableix aquest article una quantia addicional fins a 
l’import del profit que n’hagi obtingut el professional 
o la professional.

7. Dins del ventall de sancions previstes en aquest arti·
cle, els estatuts generals de cada professió o, si s’escau, 

els estatuts col·legials, poden especificar les quanties i 
terminis corresponents a cada tipus de sanció.

Article 87. Graduació de les sancions

Les sancions es graduen en funció de les circumstàn·
cies que concorren en cada cas, d’acord amb els prin·
cipis generals establerts per a la potestat sancionadora 
en la legislació general de règim jurídic i procediment 
administratiu. En qualsevol cas, s’ha de tenir en comp·
te l’existència d’intencionalitat o reiteració, l’entitat 
dels perjudicis causats als destinataris dels serveis i la 
reincidència per la comissió de més d’una infracció de 
la mateixa naturalesa imposada per sanció ferma.

Article 88. Inhabilitació professional

1. La sanció d’inhabilitació impedeix l’exercici profes·
sional durant el temps pel qual hagi estat imposada.

2. L’òrgan que té potestat per imposar la sanció ha de 
comunicar la seva decisió a les administracions com·
petents i al consell de col·legis professionals que cor·
respongui.

3. La inhabilitació professional és efectiva a partir del 
moment en què la resolució que la decideix posa fi a 
la via administrativa. En el cas que concorrin en una 
mateixa persona diverses resolucions d’inhabilitació 
successives, el termini establert en cadascuna es co·
mença a comptar a partir del compliment definitiu de 
l’anterior.

Article 89. Expulsió del col·legi professional

1. La sanció d’expulsió del col·legi professional només 
es pot imposar per reiteració en la comissió de les in·
fraccions molt greus.

2. La sanció d’expulsió quan la col·legiació sigui pre·
ceptiva comporta la inhabilitació per a l’exercici pro·
fessional. Durant el temps d’inhabilitació, el profes·
sional sancionat no podrà incorporar·se en cap altre 
col·legi professional..

Article 90. Règim de publicitat de les sancions

La publicitat de les sancions a que fan referència els 
articles 60 i 86.4 d’aquesta llei se subjecta al següent 
règim jurídic:

a) La publicitat de les sancions d’expulsió i la inhabi·
litació per la comissió de faltes molt greus i greus de 
l’article 86.1.a i b i 86.2.a és preceptiva a l’empara del 
que disposa l’article 60.

b) La publicació de la sanció de multa per la comissió 
d’una infracció molt greu a que fa referència l’apartat c 
de l’article 86.1 requereix que així s’acordi en la reso·
lució sancionadora.

c) La publicació de les sancions derivades de la resolu·
ció de procediments sancionadors incoats pels col·legis 
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professionals o els consells de col·legis es fa efectiva a 
través de la finestreta única d’aquests.

d) Quan la potestat disciplinaria correspon a l’Admi·
nistració de la Generalitat, la publicació de les sanci·
ons es pot fer efectiva també a través del Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya o de la pàg. web del 
Departament corresponent, sens perjudici que es pu·
bliqui a la finestreta única a l’empara de l’article 60 
d’aquesta llei.

e) En tot cas, la publicació de les sancions a que fan re·
ferència els apartats precedents requereix que aquestes 
siguin fermes en via administrativa.

f) La publicació de les sancions ha de contenir el nom 
i cognoms del professional o de la denominació de la 
societat professional o persona jurídica responsable de 
la infracció, la classe i naturalesa de la infracció de la 
sanció imposada.

g) Les sentències judicials fermes que anul·lin les san·
cions imposades que hagin estat objecte de publicació 
en qualssevol dels mitjans a que fan referència les lle·
tres c i d d’aquest article, comporten l’obligació per a 
l’òrgan sancionador de donar publicitat a l’esmentada 
resolució judicial en els mateixos mitjans en que es fa 
publicar la sanció anul·lada, en la mateixa intensitat i 
difusió que aquella.

Article 91. Concurrència de sancions

1. No es poden sancionar els fets que hagin estat sanci·
onats penalment o disciplinàriament en aquells casos 
en què s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonament.

2. L’òrgan competent per sancionar ha d’acordar la no·
exigibilitat de responsabilitat disciplinària en qualse·
vol moment de la instrucció del procediment en què 
quedi acreditada la fermesa d’una sanció penal o disci·
plinària sobre els mateixos fets, sempre que concorri, 
a més, la identitat de subjecte i fonament jurídic.

3. Quan s’estigui tramitant un procés penal pels ma·
teixos fets o per altres fets racionalment impossibles 
de separar dels sancionables, d’acord amb aquesta llei, 
s’ha de suspendre la tramitació del procediment i s’ha 
d’interrompre el termini de prescripció. La represa del 
procediment disciplinari s’ajorna fins a la incorporació 
de la decisió judicial ferma a l’expedient disciplinari.

4. Un cop iniciat el procediment, en qualsevol moment 
en què l’instructor apreciï que la presumpta infracció 
pot constituir un delicte o falta penal, n’ha d’informar 
immediatament l’òrgan competent per resoldre l’expe·
dient disciplinari, per tal que aquest òrgan decideixi 
sobre la comunicació dels fets al Ministeri Fiscal, amb 
la consegüent suspensió del procediment disciplinari 
fins que l’autoritat judicial es pronunciï en ferm.

5. Una vegada represa la tramitació del procediment 
disciplinari, en qualsevol dels supòsits esmentats en 
els apartats anteriors, la resolució que es dicta ha de 

respectar l’apreciació dels fets continguda en el pro·
nunciament judicial.

Capítol III. Procediment disciplinari

Article 92. Principis i garanties  
del procediment disciplinari

1. El règim disciplinari establert per aquesta llei resta 
sotmès als principis de legalitat, irretroactivitat, tipi·
citat, proporcionalitat i no·concurrència de sancions.

2. La imposició de tota sanció establerta per aquesta 
llei s’ha d’haver dictat en el marc d’un expedient pre·
vi. En la tramitació d’aquest expedient s’han de garan·
tir, almenys, els principis de presumpció d’innocència, 
d’audiència de la persona afectada, de motivació de la 
resolució final i de separació dels òrgans instructor i 
decisori.

3. Són aplicables al procediment disciplinari establert 
per aquesta llei les previsions sobre la potestat sancio·
nadora de la legislació general de règim jurídic i pro·
cediment administratiu.

4. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals han d’establir el procediment discipli·
nari, amb subjecció a les previsions d’aquesta llei. En 
els supòsits en què la potestat sancionadora sigui com·
petència de l’Administració de la Generalitat, s’aplica 
el reglament de procediment sancionador d’aplicació 
als àmbits de competència de la Generalitat de Cata·
lunya, el qual també és d’aplicació supletòria als pro·
cediments disciplinaris de competència de les corpo·
racions col·legials.

Article 93. Mesures provisionals

Durant la tramitació de l’expedient disciplinari, l’ins·
tructor pot proposar a l’òrgan competent per resoldre 
el procediment que adopti les mesures cautelars provi·
sionals que siguin imprescindibles per assegurar l’efi·
càcia de la resolució final que pugui recaure, les quals 
han de tenir una durada màxima de sis mesos. L’adop·
ció d’aquestes mesures requereix un acord motivat i 
l’audiència prèvia de la persona afectada.

Article 94. Règim de recursos

1. Les resolucions sancionadores dictades pels col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals 
posen fi a la via administrativa. Contra elles, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició en el termi·
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació 
de l’acte administratiu i, si escau, un recurs contenciós 
administratiu.

2. Contra les resolucions dictades en matèria sancio·
nadora per l’Administració de la Generalitat es poden 
interposar els recursos establerts per la legislació ge·
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neral de règim jurídic i procediment administratiu i, si 
escau, un recurs contenciós administratiu.

Article 95. Executivitat

1. Les resolucions sancionadores només són executi·
ves si posen fi a la via administrativa.

2. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals tenen competència per executar per ells 
mateixos llurs resolucions sancionadores, de confor·
mitat amb el que estableixen les normes aplicables.

Capítol IV. Prescripció i extinció  
de la responsabilitat disciplinària

Article 96. Prescripció

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres 
anys, les greus prescriuen al cap de dos anys i les lleus 
prescriuen al cap d’un any, a comptar d’ençà del dia en 
què la infracció ha estat comesa.

2. La prescripció queda interrompuda per l’inici, amb 
coneixement de la persona interessada, del procedi·
ment disciplinari. El termini de prescripció es torna a 
iniciar si l’expedient disciplinari ha estat aturat durant 
un mes per una causa no imputable a la presumpta per·
sona infractora.

3. Les sancions imposades per faltes molt greus pres·
criuen al cap de tres anys, les sancions per faltes greus 
prescriuen al cap de dos anys i les sancions per faltes 
lleus prescriuen al cap d’un any.

4. Les sancions que comporten una inhabilitació pro·
fessional per un període igual o superior a tres anys 
prescriuen un cop transcorregut el mateix termini pel 
qual van ésser imposades.

5. Els terminis de prescripció de les sancions es co·
mencen a comptar a partir de l’endemà del dia en què 
esdevingui ferma en via administrativa la resolució 
que les imposa.

6. La prescripció queda interrompuda per l’inici, amb 
coneixement de la persona interessada, del procedi·
ment d’execució. El termini de prescripció es torna a 
iniciar si el procediment d’execució resta aturat durant 
més de sis mesos per una causa no imputable a la per·
sona infractora.

Article 97. Extinció de la responsabilitat 
disciplinària

La responsabilitat disciplinària dels professionals s’ex·
tingeix pel compliment de la sanció, per la mort de la 
persona infractora, la prescripció de la infracció o la 
prescripció de la sanció.

Disposicions addicionals

Primera. Actualització dels imports  
de les sancions

La quantia dels imports de les multes establertes per 
aquesta llei pot ser actualitzada per la llei de pressu·
postos.

Segona. Integració territorial dels col·legis 
professionals

L’Administració de la Generalitat ha de promoure la 
fusió voluntària dels col·legis territorials d’una mateixa 
professió i dels col·legis de professions anàlogues.

Disposicions transitòries

Primera. Adaptació d’estatuts i altres normes 
col·legials

El termini per adaptar a aquesta llei els estatuts i les 
altres normes col·legials dels col·legis professionals 
i els consells de col·legis professionals fineix passats 
dos anys de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Mentre 
no s’hi adaptin, continuen vigents en allò que no con·
tradigui la llei i s’han d’interpretar en tots els casos 
d’acord amb els nous principis legals.

Segona. Manteniment dels col·legis 
professionals existents

Els col·legis professionals constituïts amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei mantenen la seva con·
dició jurídica.

Tercera. Procediments en tràmit

1. Els recursos en tràmit relatius a actuacions dels col·
legis professionals, dels consells de col·legis professio·
nals i de l’Administració de la Generalitat en matèries 
regulades per aquesta llei, s’han de continuar trami·
tant d’acord amb el que estableix la normativa aplica·
ble en el moment en què es van interposar.

2. Els procediments iniciats d’acord amb la norma·
tiva anterior a aquesta llei continuen llur tramitació 
d’acord amb aquesta llei, sens perjudici de la validesa i 
l’efectivitat de les actuacions ja realitzades.

3. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals continuen exercint les funcions delega·
des de l’Administració de la Generalitat mentre no 
s’estableixi altrament, d’acord amb les disposicions 
d’aquesta llei.

Quarta. Compliment de les obligacions 
registrals

Les obligacions registrals establertes per aquesta llei 
s’han de complir en els terminis fixats pel reglament que 
regula l’organització i el funcionament dels registres.
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Cinquena. Procés de revisió de l’organització 
col·legial

El Govern pot obrir un procés de revisió de l’organit·
zació col·legial de Catalunya atenent els nous requisits 
que estableix aquesta llei per a la creació de col·legis 
professionals. A aquest efecte, el Govern ha d’adoptar 
mesures de suport i de foment per a la conversió vo·
luntària dels col·legis professionals de col·legiació vo·
luntària en associacions professionals o per facilitar el 
procés de fusió entre col·legis professionals.

Sisena. Serveis de protecció social

Els col·legis professionals que en el moment de l’entra·
da en vigor d’aquesta llei disposin de serveis de pro·
tecció social amb aportacions obligatòries dels seus 
col·legiats, amb la finalitat de no perjudicar les expec·
tatives dels seus beneficiaris, disposen d’un termini no 
superior a tres anys des de la seva entrada en vigor per 
adaptar la seva oferta de prestacions i fixar les aporta·
cions com a voluntàries en els termes de l’article 54.

Setena. Dissolució i conversió en associació  
de caràcter privat o en associació professional

Els col·legis de col·legiació voluntària existents a l’en·
trada en vigor de la llei que es trobin en alguna de les 
causes previstes a l’article 39 poden, a iniciativa pròpia, 
optar per la seva dissolució i conversió en associació de 
caràcter privat o en associació professional. La dissolu·
ció requereix l’aprovació del departament de la Genera·
litat competent en matèria de col·legis professional.

Disposició derogatòria

Queden derogades la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de les professions titulades i dels col·legis 
professionals, el Decret 329/1983, de 7 de juliol, 
d’aprovació del reglament de Col·legis professionals de 
Catalunya, l’Ordre de 31 d’octubre de 1983, per la qual 
es crea el Registre de Col·legis Professionals i les dis·
posicions del mateix rang o de rang inferior en tot el 
que contradiguin els preceptes d’aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Regulació de les taxes i altres 
contraprestacions que poden percebre  
els col·legis professionals i els consells  
de col·legis professionals

En el termini d’un any, el Govern de la Generalitat 
presentarà al Parlament de Catalunya, un projecte de 
llei sobre la regulació de les taxes i altres contrapres·
tacions que poden rebre els col·legis i consells de col·
legis professionals per raó de la prestació dels serveis 
que corresponguin a llurs funcions de naturalesa pú·
blica administrativa.

Segona. Desplegament de la Llei

S’habilita el Govern perquè dicti les disposicions de 
desenvolupament necessàries per a aplicar aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d’ha·
ver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Antecedents del projecte

1. Projecte de llei de l’exercici de les professions titula·
des i dels col·legis professionals

2. Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
l’exercici de les professions titulades i dels col·legis 
professionals.

3. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions 
titulades i dels col·legis professionals (V.07.07.14).

4. Memòria general de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques.

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro·
posades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju·
rídiques.

6. Informe jurídic preliminar.

7. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, valorativa de les observacions i considera·
cions contingudes a l’informe jurídic preliminar.

8. Actualització de la memòria general de la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

9. Tràmit de consulta interdepartamental.

10. Valoració de la Direcció General de Dret i d’En·
titats Jurídiques de les observacions presentades a 
l’Avantprojecte de llei per a la reunió del Consell Tèc·
nic del 15 de juliol de 2014.

11. Informes de la Direcció General de Pressupostos 
i de la Direcció General de Tributs del Departament 
d’Economia i Coneixement.

12. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions 
titulades i dels col·legis professionals. (CT 15.07.14).

13. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 15 de 
juliol de 2014.

14. Petició d’informe interdepartamental d’impacte de 
gènere.

15. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi·
ons titulades i dels col·legis professionals (V. audièn·
cia/informació pública).

16. Tràmit d’informació pública i audiència.

17. Informe de l’Institut Català de les Dones.
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18. Actualització de la Memòria d’avaluació de l’im·
pacte de les mesures proposades de la Direcció Gene·
ral de Dret i d’Entitats Jurídiques.

19. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti·
tats Jurídiques sobre el resultat del tràmit d’audiència i 
informació pública.

20. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi·
ons titulades i dels col·legis professionals (V.29.08.14).

21. Memòria complementària de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques relativa a les conside·
racions de l’informe de l’Institut Català de les Dones.

22. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.

23. Memòria complementària de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques relativa a les considera·
cions de l’informe de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.

24. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi·
ons titulades i dels col·legis professionals (V.10.09.14).

25. Informe jurídic preliminar actualitzat.

26. Memòria complementària de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques.

27. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi·
ons titulades i dels col·legis professionals (V.16.09.14).

28. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 16 de 
setembre de 2014.

29. Petició de dictamen al Consell de Treball, Econò·
mic i Social de Catalunya.

30. Informe de l’Autoritat Catalana de la Competència.

31. Memòria complementària de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques, relativa a les considera·
cions de l’informe de l’Autoritat Catalana de la Com·
petència.

32. Escrit al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya.

33. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i So·
cial de Catalunya.

34. Informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, de valoració del Dictamen del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

35. Informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, sobre la disposició final de l’Avantprojecte 
de llei.

36. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi·
ons titulades i dels col·legis professionals (V.03.10.14).

37. Informe jurídic final.

38. Memòria complementària de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques.

39. Segon informe de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques, sobre la disposició final segona 
de l’Avantprojecte de llei.

40. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi·
ons titulades i dels col·legis professionals (V.14.10.14).

41. Nota de la Secretaria d’Universitats i Recerca en 
relació amb l’apartat 1 de la disposició final segona de 
l’Avantprojecte de llei.

42. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 14 
d’octubre de 2014.

43. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi·
ons titulades i dels col·legis professionals (V.15.10.14).

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili-
tat pública
Tram. 202-00033/10

Nomenament d’una relatora

N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Pro-
jecte de llei 200-00014/10, aquest acord es reprodueix 
en la secció 3.01.01.

Proposició de llei del protectorat de les fun-
dacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10

Nomenament d’una relatora

N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Pro-
jecte de llei 200-00014/10, aquest acord es reprodueix 
en la secció 3.01.01.



3 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 71

Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 202-00050/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 08.10.2014,  

DSPC-C 496 i 22.10.2014, DSPC-C 510

El 8 d’octubre de 2014, DSPC·C 496

Compareixença de Genís Matabosch, director del Fes·
tival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, amb re·
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro·
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·00729/10)

Compareixença de Joan Ramon Graell, president de 
l’Associació de Professionals del Circ, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·00731/10)

Compareixença de Blaï Mateu Trias, en representació 
de la companyia Baró d’Evel Cirk, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·00733/10)

Compareixença de Rafael Arencón, coordinador del 
Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·00744/10)

Compareixença de Jaume Mateu i Bullich, Tortell Pol·
trona, director del Circ Cric i fundador de Pallassos 
sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353·00746/10)

Compareixença de Carles Raluy, director del Circ Ra·
luy, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
353·00749/10)

Compareixença d’Enys Faggioni, empresari del Gran 
Circo Americano, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353·00748/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·00734/10)

Compareixença de Vicent Llorca i Barreres, director 
de la revista Zirkólika, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla·
tiu 2/2008 (tram. 353·00745/10)

Compareixença de Gaetano Montico, president del 
Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Animals, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar·
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani·
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·
00750/10)

El 22 d’octubre de 2014, DSPC·C 510

Compareixença de Carmen Maté, llicenciada en ci·
ències biològiques en l’especialitat de zoologia per la 
Universitat de Barcelona, en representació de l’Agèn·
cia d’Ecologia Urbana de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·00737/10)

Compareixença de Ramon Garcia, auxiliar sanitari de 
l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353·00742/10)

Proposta de compareixença de Lluís Flores, veterinari 
de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353·00810/10)

Compareixença de Jaime Vidal, etòleg de gossos, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar·
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani·
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·
00751/10)

Compareixença de Jaume Fatjó, doctor en veterinària 
i director de la Càtedra Fundació Afinitty «Animals i 
Salut» de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar·
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani·
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·
00738/10)

Compareixença de Jordi Portabella i Calvete, biòleg, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani·
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·
00740/10)

Compareixença de Marta Tafalla, doctora en filosofia 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·00741/10)
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Compareixença d’Anna Mulà, en representació de la 
Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona i de la Fundació 
Franz Weber, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353·00730/10)

Proposta de compareixença de Leonardo Anselmi, en 
representació de la Fundació Franz Weber, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·00811/10)

Compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associació 
Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353·00732/10)

Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, 
etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352·01494/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Joyce Hatheway Poole, de la Uni·
versitat de Cambridge, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla·
tiu 2/2008 (tram. 353·00735/10)

Compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit 
d’ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Co·
lorado, amb relació a la Proposició de llei de modifi·
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec·
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353·00736/10)

Compareixença de Magda Oranich, presidenta de la 
Comissió de Protecció dels Drets del Animals del Col·
legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Propo·
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De·
cret legislatiu 2/2008 (tram. 353·00739/10)

Compareixença d’Alejandra Garcia, periodista, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar·
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani·
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·
00743/10)

Compareixença d’Adela Cortina, catedràtica d’ètica i 
filosofia de la Universitat de València, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353·00747/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 04.11.2014 al 24.11.2014).
Finiment del termini: 25.11.2014; 09:30 h.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de reprovació dels 
actes dels trabucaires durant la festa major 
de Cardedeu
Tram. 250-01249/10

Esmenes presentades
Reg. 81372 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 29.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83772)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà·
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 145 del Regla·
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Proposta de resolució de reprovació dels actes dels 
trabucaires durant la festa major de Cardedeu (tram. 
250·01249/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Al punt 2

2. Trasllada a l’Ajuntament de Cardedeu (Vallès Ori-
ental) la necessitat de vetllar amb eficàcia, per tal 
d’evitar que es puguin repetir actes d’aquestes carac-
terístiques, sol·licitant a l’Ajuntament un informe deta-
llat dels fets i de les accions posteriors.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 



3 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 73

Proposta de resolució sobre la supressió del 
programa de TV3 El medi ambient
Tram. 250-01253/10

Esmenes presentades
Reg. 83761 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CCMA, 28.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 83761)

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

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

1. Reconèixer la tasca que durant 22 anys ha realit-
zat el programa de TV3 El medi ambient en l’àmbit de 
l’educació ambiental, així com la seva ajuda a vàries 
generacions de persones a estimar i conèixer el nostre 
entorn.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt 2

2. Fer les gestions oportunes davant la direcció de la 
CCMA, per tal que la funció cabdal del programa si-
gui tinguda en compte i no es perdi en la present i en 
les futures graelles del canal públic.

Proposta de resolució 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. 250-01254/10

Esmenes presentades
Reg. 81371 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 29.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83771)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà·
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 145 del Regla·
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Proposta de resolució 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. 250·01254/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

Insta el Govern a instar el Govern de l’Estat a redactar 
un informe de l’incident adreçat a l’afectat i al Govern 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’elaboració de 
protocols d’avaluació diagnòstica i terapèu-
tica i d’actuació a les escoles amb relació al 
trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
Tram. 250-01256/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87486; 87678; 87883).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88127).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
les estacions de tren de la línia R3 a Osona i 
el Ripollès amb les infraestructures adequa-
des
Tram. 250-01257/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87487; 87679; 87884).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88128).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
privatització dels parcs de carreteres de-
pendents de la Generalitat
Tram. 250-01258/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87488; 87680; 87885).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88129).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
l’Ordre BSF/130/2014, relativa als criteris per 
a determinar la capacitat econòmica dels 
beneficiaris de les prestacions de servei no 
gratuïtes
Tram. 250-01259/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87489; 87681; 87886).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88130).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa de la línia d’autobús entre Polinyà, 
Santa Perpètua de Mogoda i la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01260/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87490; 87682; 87887).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88131).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la promoció 
d’un acord social i polític per a l’eradicació 
de la violència masclista
Tram. 250-01261/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87491; 87692; 87888).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88132).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.



3 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 75

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un 
model d’atenció a les malalties minoritàries 
integrat i en xarxa
Tram. 250-01262/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87492; 87691; 87889).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88133).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la redistribució 
del dèficit de les administracions públiques 
en benefici dels ens locals i sobre la reforma 
de l’elecció d’alcaldes i regidors prevista pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-01263/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87493; 87690; 87890).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88134).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la prevenció de la diabetis de tipus 2
Tram. 250-01264/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87494; 87689; 87891).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88135).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els ingressos 
extraordinaris dels pressupostos de la Ge-
neralitat del 2014
Tram. 250-01265/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87495; 87892).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88136).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.



3 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 76

Proposta de resolució sobre la devolució 
dels imports recaptats amb la taxa de l’euro 
per recepta
Tram. 250-01266/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87496; 87893).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88137).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les inspeccions 
i les sancions als establiments comercials
Tram. 250-01267/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87497; 87894).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88138).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
els pressupostos de la Generalitat del 2015 
del pagament de la revaloració dels comple-
ments de les pensions dels infermers jubi-
lats
Tram. 250-01268/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87498; 87895).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88139).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les obligacions contractuals amb rela-
ció a la revaloració dels complements de les 
pensions dels infermers jubilats
Tram. 250-01269/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87499; 87896).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88140).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei mèdic dels centres educatius i 
d’internament de Can Llupià i L’Alzina
Tram. 250-01270/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87500; 87897).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88141).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reposició de 
recursos humans als parcs de bombers de 
Tarragona i Reus
Tram. 250-01271/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87513; 87898).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88223).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reposició de 
vehicles als parcs de bombers de Tarrago-
na i Reus
Tram. 250-01272/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87514; 87899).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88224).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el record i re-
coneixement dels agents dels Mossos d’Es-
quadra morts en acte de servei
Tram. 250-01273/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87515; 87900).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88225).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el control de ta-
cògrafs digitals
Tram. 250-01274/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87516; 87901).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88226).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació de 
la carretera B-204
Tram. 250-01275/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87517; 87902).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88227).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la residència i 
centre de dia per a persones amb discapaci-
tat física del barri de Balàfia, de Lleida
Tram. 250-01276/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87518; 87903).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88228).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la carretera C-58 al pas per 
Vacarisses
Tram. 250-01277/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 87519; 87688).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88229).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la implicació en 
l’assessorament i el seguiment de l’Hospital 
Sant Bernabé, de Berga
Tram. 250-01278/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 87520).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88230).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Secció d’Ins-
titut Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-01279/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87521; 87687; 87904).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88231).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Escola Àngel Guimerà, de Pallejà
Tram. 250-01280/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87522; 87686; 87905).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 88232).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissió de seguiment del compliment dels 
acords adoptats en el debat general sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 250-01281/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87523; 87906).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
trens de rodalia en les festes locals de Bar-
celona
Tram. 250-01282/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87525; 87685; 87907).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el debat del 
Projecte de decret pel qual s’estableix el rè-
gim jurídic de la utilització confinada, l’alli-
berament voluntari i la comercialització 
d’organismes modificats genèticament a 
Catalunya en la Comissió d’Estudi sobre els 
Organismes Genèticament Modificats
Tram. 250-01283/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87524; 87684; 87908).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87526; 87683; 87909).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del finançament del dossier i la documen-
tació necessaris per a presentar la candi-
datura del Priorat a patrimoni mundial de la 
UNESCO
Tram. 250-01285/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 87527).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87501; 87693; 87910).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 87502).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la utilització de 
personal i recursos públics en la gestió pri-
vada de la sanitat
Tram. 250-01288/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87503; 87694; 87911).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pressupostats per a la pres-
tació de serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87504; 87695; 87912).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla contra la desnutrició relaci-
onada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87505; 87913).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la neteja de les 
rieres de Vacarisses
Tram. 250-01291/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87506; 87914).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la reserva de places d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda a l’aparca-
ment de l’estació de tren de Vacarisses-Tor-
reblanca
Tram. 250-01292/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87507; 87915).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01293/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87508; 87916).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació ne-
cessària de càmeres i ordinadors a les uni-
tats de la Divisió d’Investigació Criminal dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01294/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya (reg. 87509; 87917).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la prohibició de 
les armes robòtiques autònomes i dels siste-
mes d’armes autònoms
Tram. 250-01295/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87510; 87696; 87918).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87511; 87697; 87919).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora de la 
línia R3 de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya (reg. 87512; 87698; 87920).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.11.2014 a l’11.11.2014).
Finiment del termini: 12.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació de 
col·lapse dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 84537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba·
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re·
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei·
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans.

Exposició de motius

Recentment el Col·legi d’Advocats de Barcelona ha 
presentat l’Informe de la Justícia que fa anualment per 
donar a conèixer la visió de l’advocacia en relació al 
funcionament del sistema de justícia.

L’Informe de la Justícia recull, entre d’altres aspectes, 
les dades sobre l’evolució de la taxa de litigiositat, de 
congestió, de pendència, i de resolució en els diferents 
àmbits jurisdiccionals (civil, penal, contenciós admi·
nistratiu i social) entre els anys 2006 i 2013.

Una de principals conclusions de l’Informe de la Jus·
tícia és el descens dels litigis durant el 2013 en tots els 
àmbits jurisdiccionals, a excepció de l’ordre social, en 
el qual es registra un lleuger augment respecte anys 
anteriors. Així mateix s’ha produït una millora de la 
capacitat resolutiva dels òrgans jurisdiccionals en totes 
les jurisdiccions en el període 2006·2013 a excepció, 
de l’àmbit social. En aquest darrer àmbit es produeix 
també una regressió del 8% l’any 2013, respecte l’any 
2006, a causa de l’important augment de la litigiositat 
i dels assumptes ingressats a causa de la crisi.

Respecte la taxa de pendència (relació d’assumptes 
pendents de resoldre versus els resolts) cal destacar de 
nou l’increment que es registra en la jurisdicció social, 
passant d’un 51% l’any 2006 fins a un 88% l’any 2013. 
L’augment de la litigiositat i dels assumptes ingressats 
en aquest ordre jurisdiccional fa que es produeixi un 
col·lapse judicial, que és tradueix en l’augment de la 
pendència.

Quant a la taxa de congestió es produeix una regres·
sió en tots els àmbits a excepció dels jutjats del social. 
Així d’una taxa del 156% l’any 2006 es passa a una 
índex del 196% l’any 2013, fet que implica un incre·
ment del 20%. Això reflecteix no només el col·lapse 
creixent dels jutjats i tribunals sinó també la manca de 
l’establiment de mesures per disposar de més recur·
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sos materials i humans en els tribunals d’aquest àmbit, 
amb les quals es podria, si més no, ajudar a pal·liar la 
congestió actual.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya a dotar dels re·
cursos de reforç urgents per tal de pal·liar la situació de 
dilacions en la tutela judicial efectiva que s’estan pro·
duint en els Jutjats socials.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge·
neralitat a exposar la dramàtica situació de col·lapse 
del servei al Consejo General del Poder Judicial i re·
querir respostes urgents en la dotació de recursos al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal 
d’augmentar la planta judicial amb jutges substituts

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el protocol de 
reparació del dany per a la indemnització de 
les víctimes d’actuacions de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 84538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba·
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re·
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei·
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or·
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve·
niments de Masses, en sessió tinguda el 8 de novembre 
de 2013, d’acord amb l’article 57.3 del Reglament del 
Parlament, va aprovar l’Informe i les Conclusions de 
la Comissió, una de les quals instava al Departament 
d’Interior a redactar un protocol de reparació del dany 
per a la indemnització de les víctimes d’actuacions de 
la Policia de la Generalitat · Mossos d’Esquadra.

Posteriorment, el Ple del Parlament, en la sessió tin·
guda el dia 18 de desembre de 2013, va debatre les 
conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Ma·
terial Antiavalots en Esdeveniments de Masses, adop·
tant la Resolució 476/X, que incorporava als seus punt 
47 i 48, dins l’apartat IX, un mandat al Departament 
d’Interior per la redacció del citat protocol.

La citada resolució concretava l’àmbit d’aplicació del 
protocol, i preveia el seu efecte retroactiu, establint 
que era aplicable «quan s’acrediti responsabilitat ob·
jectiva administrativa» i concretant que havia de pre·
veure «l’aplicació de la indemnització retroactiva per 
a les persones que han estat afectades per pilotes de 
goma o altres eines de contenció».

El 13 de maig de 2014 el Departament d’Interior va 
aprovar el protocol de reparació del dany per a la in·
demnització de les víctimes d’actuacions de la Policia 
de la Generalitat · Mossos d’Esquadra.

En el citat protocol s’establia com a primer encàrrec 
de la Comissió Interdisciplinària en l’Àmbit d’Interior 
–ens encarregat de gestionar les indemnitzacions– el 
d’analitzar en un termini de quatre mesos els supòsits 
de fet precedents a l’aprovació del protocol.

A dia d’avui han passat més de cinc mesos des de 
l’aprovació del citat protocol i es desconeix si s’ha re·
alitzat l’anàlisi dels supòsits precedents i quines han 
estat les conclusions d’aquest anàlisi.

Després de cinc mesos no s’ha iniciat cap expedient 
d’indemnització, malgrat que el Departament d’Inte·
rior és plenament coneixedor de les víctimes existents 
d’actuacions precedents dels Mossos d’Esquadra.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat que procedeixi d’ofici i de forma urgent a 
l’aplicació del Protocol de reparació del dany per a la 
indemnització de les víctimes d’actuacions de la Poli·
cia de la Generalitat · Mossos d’Esquadra, i a aquests 
efectes incoï, en el termini de deu dies, els expedients 
d’indemnització corresponents als supòsits precedents 
a l’aprovació d’aquest protocol.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre l’eliminació del 
dret de prioritat o preferència en les con-
cessions i autoritzacions administratives es-
tablert pel reglament de la Llei 12/1987, de 
regulació del transport de viatgers per car-
retera mitjançant vehicles de motor
Tram. 250-01317/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 85240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat, Marta Rovira i Ver·
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re·
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei·
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

El transport de passatgers per carretera està regulat 
per la Llei 12/1987 de 28 de maig, sobre regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles 
de motor i el Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles 
a motor.

Aquest marc normatiu estableix dues tipologies de 
transport pel que fa a la relació amb l’administració 
(independentment de si es tracta de transport urbà o 
interurbà). Per un costat, el transport regular que al 
tractar·se d’un servei públic (de prestació obligatòria) 
està sotmès a concessió administrativa i el transport 
discrecional (no considerat servei públic) que es deter·
mina a través d’autorització administrativa.

En ambdós casos, doncs, els serveis que presten els 
operadors privats estan subjectes al tràmit adminis·
tratiu previ subjecte a la concurrència pública. I es en 
aquest entorn, precisament on, en els darrers anys, la 
Unió Europea ha anat introduint reformes en la legis·
lació pròpia per tal d’aprofundir aquesta concurrència 
millorant els nivells de transparència, competència i 
igualtat d’accés.

No obstant això, en l’àmbit de Catalunya, la Llei 
12/1987 va ser modificada mitjançant la Llei 9/2011, 
de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econò·
mica però no s’ha fet cap reforma al Decret 319/1990 
mantenint, per tant, els elements essencials de la nor·
mativa originària.

En aquest sentit, i fruit d’aquesta modificació no exe·
cutada, s’ha mantingut el dret de preferència o prio·

ritat. Un dret que estableix que el concessionari d’un 
servei de transport regular gaudeixi d’un dret de prio·
ritat respecte la resta de concurrents quan es complei·
xin determinades circumstàncies. Aquest dret es ma·
terialitza en dos casos concrets: per una banda, en els 
casos de servei regular, davant d’un nou concurs tenen 
preferència els «antics concessionaris» (article 43.4. 
del Decret 319/1990); de l’altra, els concessionaris de 
transport regular també tindran preferència a l’hora 
d’efectuar també el transport discrecional en el mateix 
itinerari (article 122.1 del Decret 319/1990)

Així doncs, tan els concursos per a noves concessions 
com en l’establiment de nous serveis discrecionals, el 
dret a preferència tendeix a perpetuar els prestadors 
dels serveis gairebé de forma il·limitada. Aquest fet, 
evidentment, limita la competència entre operadors 
tradicionals i sobretot l’entrada de nous. Generant no 
només una situació de greuge entre i manca d’igual·
tat d’oportunitats entre privats sinó que fins i tot, pot 
arribar a generar prejudicis econòmics per a la pròpia 
administració.

Amb tot, aquesta situació, genera a ulls de les la Unió 
Europea així com les entitats que vetllen per la com·
petència una situació que no s’adiu amb els principis 
bàsics de lliure concurrència. Tan és així que la prò·
pia Autoritat Catalana de la Competència ha afirmat 
que «[...] aquests drets de prioritat constitueixen una 
barrera que dificulta un correcte desenvolupament 
concurrencial del mercat de serveis de transport de vi·
atgers, motiu pel qual haurien de ser eliminats de la 
normativa vigent» (Anàlisi des del punt de vista de la 
competència dels drets de preferència en el servei de 
transport de viatgers per carretera de Catalunya, 15 
d’octubre de 2012).

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a iniciar els treballs de reforma legislativa pro·
cedents amb la finalitat d’eliminar el dret de prioritat 
o preferència en les concessions administratives i au·
toritzacions administratives referides previstos especi·
alment en els articles 43.4 i 122.1 del Decret 319/1990 
de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei de regulació del transport de viatgers per carre·
tera mitjançant vehicles a motor.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2014

Roger Torrent i Ramió Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre la reclamació al 
Govern de l’Estat de la modificació de la dis-
posició transitòria tercera de la Llei 29/1994, 
d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 85467 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome·
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La vigent llei d’Arrendaments Urbans de 1994 va im·
posar una moratòria per a la finalització dels locals ar·
rendats sota l’anterior llei d’arrendaments de 1964, per 
un termini de vint anys a comptar des de l’entrada en 
vigor de l’actual llei, amb algunes excepcions. El pro·
per 1 de gener de 2015 s’acaba aquest termini i, per 
tant, finalitzen la majoria de contractes d’arrendament 
de locals. Així doncs, centenars d’empreses i comer·
ços consolidats a les nostres ciutats es veuran forçats 
(com ja ha passat en algun cas) a negociar un nou con·
tracte de lloguer amb una alta probabilitat d’increment 
de la renta, o fins i tot, de trasllat o tancament del ne·
goci, doncs la profunda i persistent crisi econòmica no 
facilita l’activitat comercial.

Segons dades d’alguns estudis realitzats, entre el 5% i 
el 10% dels establiments comercials mercantils estan 
regits per un contracte d’arrendament anterior a 1985. 
Per tant, comerços en molts casos de caràcter familiar 
i ben arrelats i consolidats en pobles i ciutats.

El possible tancament o trasllat d’empreses i comer·
ços consolidats no es compensarà per la instal·lació de 
noves activitats, ja que la taxa de mortaldat de les em·
preses de nova creació és molt elevada. El professor 
García Ordóñez, de la Universitat de Cádiz, diu que 
el 80% de les empreses moren durant els primers cinc 
anys.

Ens trobem, doncs, davant no només un problema eco·
nòmic, sinó també urbanístic i social, ja que el tan·
cament massiu d’empreses localitzades en àrees ur·
banes de les ciutats podria suposar una desertització 
dels centres històrics i la seva posterior degradació ur·
banística, o un desequilibri descompensat de la oferta 
comercial urbana. En aquest sentit, el propi Ministeri 
d’Indústria va reconèixer l’any 2007 que les PIMES 
localitzades en centres urbans són les més afectades 
per aquesta mesura.

Som conscients que ens trobem davant un conflicte 
d’interessos. Per una banda, els de l’arrendador que vol 
recuperar la possessió del seu immoble i la màxima 
rendibilitat de la seva propietat i per l’altra, l’interès de 
l’arrendatari que vol continuar la seva activitat econò·
mica en les millors condicions per mantenir viable la 
seva empresa.

La proposta que presentem té com a objectiu dema·
nar un període addicional de moratòria, a l’espera de 
la millora situació econòmica del país que permeti un 
aterratge suau dels lloguers.

Per acabar, creiem que la proposta que presentem fa·
cilitarà i ajudarà el manteniment dels llocs de treball, 
molt malmesos ja per la crisi degut a la baixada del 
consum, la falta de finançament per a les empreses i 
els alts nivell d’atur en la població catalana.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat de Catalunya a reclamar al Govern de l’Estat 
l’adopció de les mesures necessàries per a la modifi·
cació de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, 
Contractes d’arrendament, locals de negoci, celebrats 
abans del 9 de maig de 1985 i altres mesures de recol·
zament a l’activitat de locals de negoci de renta antiga.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció de les mesures administratives implan-
tades per la Federació Catalana de Futbol la 
temporada 2014-2015
Tram. 250-01319/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 86357 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat, Josep Enric Millo i 
Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Po·
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre·
senten la proposta de resolució següent per tal que si·
gui substanciada davant la Comissió d’Afers Institu·
cionals.
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Exposició de motius

La Federació Catalana de Futbol ha posat en marxa un 
nou sistema operatiu informàtic des del dia 1 de juliol 
de 2014, des del qual el federat passa a ser el responsa·
ble de la seva afiliació a la mutualitat abans d’efectuar 
qualsevol activitat per estar cobert adequadament.

Diferents clubs de tota Catalunya han traslladat el seu 
descontent i malestar davant la creació d’aquest nou 
sistema operatiu que per l’ús del qual s’ha de fer un pa·
gament de 10,80 euros per jugador i membre del servei 
tècnic en concepte d’inscripció al portal de la Federa·
ció Catalana de Futbol (futbol.cat) per al manteniment 
d’aquesta web.

Aquest nou pagament de 10,80 euros suposa un incre·
ment considerable de les despeses que tenen que assu·
mir les famílies, que en molt casos han d’assumir els 
propis clubs (juvenils, amateurs i altres).

Aquest nou sistema s’ha implantat sense tenir sensi·
bilitat per la situació actual de les famílies i els clubs 
més modestos. El conjunt de mesures preses aquesta 
temporada 2014·2015, en les quals s’inclou un incre·
ment de la quota de la mutualitat de vora un 164% de 
mitja en les categories més habituals, augment de la 
quota d’inscripció d’equips, retirada de les llicències 
de la darrera temporada 2013·2014 en la que no es pa·
gava res i que aquesta temporada s’haurà de pagar (de·
legat habilitat), i els 10,80 euros de la inscripció a la 
Federació Catalana de Futbol.

Aquest conjunt de mesures poden comportar la desa·
parició de clubs modestos, la reducció d’inscripcions 
d’equip i, en definitiva, deixar a molts nens i nenes 
sense poder practicar aquest esport tant popular.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a demanar a la Federació Catalana de Futbol 
la reconsideració de totes aquelles mesures adoptades 
aquesta temporada 2014·2015 que comporten un in·
crement dels costos per practicar el futbol federat.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Sergio García Pérez
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts pendents dels programes de des-
envolupament rural del 2013
Tram. 250-01320/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 86358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Rafael Luna Vivas, diputat, Marisa 
Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Par·
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei·
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El Programa de Desenvolupament Rural preveu anual·
ment el pagament compromès per a ajudes agroambi·
entals al sector de l’arròs. Aquestes ajudes van dirigi·
des a aplicar mesures als camps per garantir l’equilibri 
ambiental.

En l’actualitat, un nou retard en el pagament dels ajuts 
agroambientals de 2013 als arrossaires del Delta de 
l’Ebre està posant el sector en una difícil situació.

Les ajudes de 7,8 milions d’euros per a les 20.000 hec·
tàrees de conreu al Delta que es cobraven a finals de 
l’any en curs o principis del següent s’han pagat parci·
alment i en el mes de juliol.

Aquest retard en el pagament està agreujant la situació 
dels arrossaires ja que impedeix assumir els deutes i 
despeses per a la nova campanya.

El fet de no comptar amb aquests recursos està gene·
rant problemes de liquiditat en moltes explotacions del 
Delta provocant en molts casos l’ajornament dels pa·
gaments de les llavors i dels arrendaments.

Atès, tanmateix, que el sector arrossaire s’ha vist greu·
ment afectat per la dràstica reducció dels seus preus i 
tenint en compte la seva importància per a vertebració 
del territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a realitzar de forma urgent i prioritària el paga·
ment de les ajudes pendents corresponents als Progra·
mes de Desenvolupament Rural corresponents a l’any 

http://futbol.cat/fnfg/
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2013 dedicades a les mesures agroambientals destina·
des l’arròs.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP PPC; Do·
lors López Aguilar, Rafael Luna Vivas, Marisa Xan·
dri Pujol, diputats del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 86359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu·
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre·
senten la proposta de resolució següent per tal que si·
gui substanciada davant la Comissió de Benestar, Fa·
mília i Immigració.

Exposició de motius

Novament el Departament de Benestar Social ha in·
format de noves retallades socials en forma d’impaga·
ments al tercer sector social i al conjunt de prestadors 
de serveis a les persones de Catalunya.

En concret la Generalitat ha confirmat que no farà 
front a uns 50 milions d’euros de pagaments a entitats 
que presten serveis d’atenció a les persones, de mane·
ra que deixarà d’abonar un 25% del corresponent a les 
factures de l’últim trimestre de l’any.

Això se suma al fet que, durant el mes de setembre, el 
Departament ja va anunciar restriccions per pagar a 
les residències d’avis, infància i persones amb disca·
pacitat, mesura que s’estén ara a serveis de drogode·
pendència, VIH i salut mental.

La retallada anunciada afectarà significativament al 
sector de la discapacitat, que només ingressarà el 50% 
del que li correspon, és a dir, que afectarà els recursos 
d’atenció diürna, centres ocupacionals, d’atenció espe·
cialitzada i d’orientació a la inserció.

Només en Dincat, això afecta 118 entitats i a un total 
de 8.400 persones, a Aspasim a 10 residències per a 
70 persones amb discapacitat psíquica a Barcelona i 
a Ecom a un total de 1.050 places de residència i de 
centres d’atenció diürna. Tal com ha posat de manifest 
aquesta última entitat, si aquesta situació es repeteix 
el 2015, l’entitat no està en condicions «de continuar 

mantenint el servei a les persones ni de pagar les nò·
mines als treballadors».

Un altre dels sectors afectats per aquestes retallades 
és el de la infància. Així, ja al setembre el 13% de les 
entitats que treballen amb la DGAIA, encarregades 
dels serveis residencials d’acció educativa o els cen·
tres d’acollida, unes 1.634 places concertades a tot 
Catalunya, només van rebre la meitat dels diners ar·
ribant al 16% de les prestadores de serveis que tenen 
col·laboració amb l’ICASS.

I novament afecta de manera especial les residències, 
que és actualment el sector més castigat dintre dels ser·
veis socials, ja que encara resta pendent un deute de 50 
milions per la llei de Dependència. A això s’ha de su·
mar que segueixen pendents de les reactivacions de les 
PEV, les prestacions econòmiques vinculades al servei 
que la Generalitat va prometre activar al setembre.

Així, segons les entitats del tercer sector, aquesta no·
va retallada, suposa que sigui el tercer sector social el 
que financi els problemes de liquiditat de la Genera·
litat ja que l’administració podrà estalviar·se uns 50 
milions d’euros de pagaments socials i destinar·los a 
altres conceptes, és a dir, finançar altres polítiques a 
costa dels serveis socials.

Això se suma a la preocupació que per a molts pres·
tadors de serveis a les persones suposa el no disposar 
d’un calendari de pagament que els impedeix establir 
un pla de tresoreria. Això vol dir la incapacitat per po·
der realitzar una planificació econòmica i de viabilitat 
de les entitats posant en risc així la seva supervivència.

Això ve confirmat pel fet que els anuncis del Departa·
ment tant de setembre com d’octubre no especifiquen 
com es repartiran cada mes els impagaments. L’únic 
que deixa clar és que totes les entitats d’iniciativa so·
cial, sector mercantil i ajuntaments hauran percebut el 
75% del que haurien rebut durant l’últim quadrimestre 
del 2014.

I a tot això se suma la por que el pagament dels endar·
reriments es demorin tant com el 2012, quan al setem·
bre van deixar de percebre el 100% de la factura i van 
trigar més d’un any i mig a cobrar el deute.

El resum es pot llegir a la nota de la Confederació que 
afirmava que «aquesta situació és insostenible i la in·
certesa és molt preocupant, mentre que no dóna marge 
de maniobra per afrontar uns mesos que es preveuen 
complicats».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta a la Generalitat a: 

1. Presentar un pla de pagaments per als propers me·
sos que permeti a les organitzacions preveure, planifi·
car i treballar per poder seguir atenent les seves obli·
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gacions, tant cap als usuaris dels serveis com cap als 
professionals que els desenvolupen.

2. Fer públic el deute que manté la Generalitat de Ca·
talunya a les entitats que presten serveis a les persones.

3. Informar al sector i als grups parlamentaris dels cri·
teris que s’utilitzen per determinar quines entitats po·
den o no suportar econòmicament aquesta mesura.

4. Obrir un procés de negociació amb les entitats fi·
nanceres en nom del sector per tal de facilitar l’accés a 
noves línies de crèdit que permetin fer front a la situa·
ció; i oferir garanties addicionals per aquelles línies de 
finançament ja existents i que, degut a l’incompliment 
de la Generalitat, estan en risc de no ser renovades per 
les entitats financeres.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre les prestacions 
econòmiques vinculades al servei de les re-
sidències
Tram. 250-01322/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 86360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat, Marisa Xandri Pujol, diputada, Fer·
nando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es·
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par·
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ben·
estar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El 29 de juliol de 2013 el Departament de Benestar 
Social i Família va enviar un correu electrònic a les 
residències concertades, col·laboradores i acreditades 
en el que s’informava que «a partir de l’1 d’agost no 
es podrien fer ni ingressos web en places residenci·
als susceptibles de rebre una PEV ni tampoc signar 
cap acord PIA de PEV» i s’avisava que «encara que 
aquesta mesura sigui provisional per un període de 
dos mesos, no es pot garantir que no es prolongui en 
el temps».

Posteriorment a finals de setembre de 2013 la Gene·
ralitat va anunciar que aquesta suspensió passava a 
ser indefinida. Un anunci que es produïa poc després 

d’una retallada retroactiva en el mòdul social dels pro·
veïdors de serveis sociosanitaris.

La reacció de les residències no es va fer esperar. Se·
gons un comunicat conjunt d’ACES (Associació Ca·
talana d’Entitats de Salut), d’ACRA (Associació Ca·
talana de Recursos Assistencials), de CSC (Consorci 
de Salut i Social de Catalunya), d’UCH (La Unió) i 
d’UPIMIR (Unió de petites i mitjanes residències) «la 
supressió dels PIA, com ja es va advertir, vulnera es·
pecialment el dret dels ciutadans a optar per una plaça 
residencial de lliure elecció (actualment la llista d’es·
pera és de 17.000 persones)».

A més les patronals advertien que «lesiona l’ocupació 
dels centres posant en risc la seva viabilitat en un mo·
ment que el sector és un dels pocs que ha mantingut la 
capacitat per generar ocupació (actualment d’un 1,2% 
sobre el total de la població activa catalana) i un incre·
ment de cotitzacions a la Seguretat Social».

Per últim, les residències advertien que «cal tenir en 
compte que a aquestes mesures s’afegeix el deute que 
l’ICASS ja té amb els centres i que els està generant 
greus problemes de tresoreria».

Efectivament, aquesta ha estat una de les decisions ad·
ministratives que més mal està fent al sector geroassis·
tencial català ja que ha suposat que moltes residències 
de gent gran a Catalunya que havien realitzat obres i 
contractat professionals per poder acollir beneficiaris 
d’aquest tipus d’ajuda s’han vist seriosament perjudi·
cades.

Cal fixar·nos en un informe jurídic del Bufet Vallbé 
encarregat per ACRA segons el qual aquesta suspen·
sió suposaria un incompliment de la Llei, i per tant 
il·legal, per la qual cosa hauria de ser abandonada im·
mediatament.

Segons l’informe jurídic «la configuració legal de les 
PEVS com a prestacions garantides del Sistema Català 
de Serveis Socials els atorga el caràcter de dret subjec·
tiu. Per tant, les persones que es troben en situació de 
necessitat, d’acord amb el que estableix la Cartera de 
serveis socials, tenen dret a rebre·les i l’Administra·
ció té l’obligació de prestar·les, independentment de la 
disponibilitat pressupostària».

Així, l’informe continuava que «la pràctica duta a ter·
me per l’ICASS no es troba emparada per cap nor·
mativa legal, sinó que és una actuació per la via del 
fet i, a més, arbitrària, en tant que a partir d’una de·
terminada data nega el reconeixement de prestacions 
que amb anterioritat i en situacions similars havia re·
conegut».

L’informe jurídic recalcava a més del caràcter arbitrari 
de la mesura que «la pròpia configuració legal de les 
prestacions garantides» permetia «transferir crèdits 
d’altres partides del pressupost». Així, segons l’infor·
me, «la pràctica duta a terme per l’ICASS, a més d’in·
córrer en causa d’arbitrarietat, incompleix aquest me·
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canisme, previst al Decret 142/2010, pel qual s’aprova 
la Cartera de Serveis Socials 2010·2011».

Així mateix l’informe conclou que «la suspensió de 
l’atorgament de les prestacions requeria l’aprovació 
d’una norma que modifiqués la Cartera de Serveis 
Socials, en el sentit de suprimir la consideració de la 
PEV com a prestació garantida, ja sigui de caràcter 
temporal o definitiu, i que, en virtut del principi de je·
rarquia normativa hauria de revestir la forma de De·
cret del Govern».

En una nota de premsa del 4 de març de 2014 el Síndic 
de Greuges feia referència a la manca de marc legal 
que recolzava la suspensió de les PEVS. En la nota ex·
pressava que «la suspensió, anunciada el mes d’agost 
com una mesura transitòria de dos mesos, i posterior·
ment prorrogada de manera indefinida, s’ha dut a ter·
me sense cap acte administratiu ni normativa expressa 
prèvia de la Generalitat».

La pressió d’entitats, residències i del Síndic, va obli·
gar la Generalitat a anunciar que les PEVS es reobri·
rien durant el mes de setembre de 2014 mitjançant una 
ordre que estava preparant el Departament. Tot i ai·
xò, a 9 d’octubre de 2014 encara no s’han reobert les 
PEVS.

És curiós, però, que la Generalitat necessiti d’un recol·
zament legal extra per posar en marxa una prestació 
garantida a la cartera de serveis, quan no va existir ni 
suport legal ni informe jurídic per suprimir·les.

Malgrat la impossibilitat d’accedir a les PEVS si que 
hi ha hagut persones que han presentat queixes. En 
aquest sentit al Síndic de Greuges, que, com molt bé 
recorda l’informe jurídic abans esmentat, podrien ha·
ver anat als tribunals de justícia per defensar·se i que, 
en tot cas, podrien tenir dret al reconeixement de la 
prestació amb caràcter retroactiu.

A hores d’ara desconeixem el nombre de persones 
afectades perquè, com molt bé diu el propi Síndic de 
Greuges «tot i sol·licitar·ho, el Síndic no ha estat in·
format del nombre de persones afectades per la me·
sura»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Reprendre de manera immediata la tramitació de les 
prestacions econòmiques vinculades al servei (PEVS) 
aturades il·legalment des de l’estiu de 2013, indepen·
dentment de l’aprovació de cap ordre.

2. Informar al Parlament de quantes persones s’han 
vist afectades per la decisió de paralització de les 
PEVS.

3. Encarregar als serveis jurídics del Departament de 
Benestar Social i Família un informe sobre l’ajusta·
ment a la legalitat de la decisió de no concedir presta·
cions econòmiques vinculades al servei.

4. Reconèixer la prestació, amb retroactivitat inclosa 
i en base a les persones afectades, a aquells casos que 
han assistit al sistema judicial i al Síndic de Greuges 
per defensar el seu dret.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López i 
Rueda, Marisa Xandri Pujol, Fernando Sánchez Cos·
ta, diputats, del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre els plans estra-
tègics de serveis socials
Tram. 250-01323/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 86361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat, Marisa Xandri Pujol, diputada, Fer·
nando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es·
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par·
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ben·
estar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya és 
l’instrument que ha de facilitar el desenvolupament i 
l’avaluació del Servei Català de Serveis Socials; orde·
na el conjunt de mesures, recursos i accions necessà·
ries per assolir els objectius establerts en el marc es·
tratègic.

La Llei de Serveis Socials fixa el Pla Estratègic de Ser·
veis Socials de Catalunya com a instrument principal 
per a la planificació i assigna al Govern la tasca de la 
seva elaboració, d’acord amb els criteris esmentats a 
l’article 36. A més, la llei estableix que l’elaboració ha 
de comptar amb un procés participatiu, establert per re·
glament, en el que han d’intervenir el Consell de Coor·
dinació de Benestar Social, el Consell General de Ser·
veis Socials i el Comitè d’Avaluació de Necessitats de 
Serveis Socials. Finalment, abans que sigui aprovat pel 
Govern, ha de rebre el pronunciament del Parlament.

La llei estableix de manera taxativa que el Pla Estra·
tègic de Serveis Socials de Catalunya té una vigència 
de quatre anys.
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El primer Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalu·
nya va ser aprovat el dia 3 d’agost de 2010 per acord 
de de Govern 156/2010 i substitueix el IV Pla d’Actu·
ació Social.

L’elaboració d’aquest pla, com hem apuntat, parteix 
del mandat legal i del marc estratègic definit pel De·
partament encarregat de les polítiques socials i acor·
dat en la taula de coordinació del Pla Estratègic de 
Serveis Socials de Catalunya amb els ens locals i els 
departaments de la Generalitat de Catalunya implicats 
en polítiques socials.

El procés d’elaboració del Pla Estratègic de Serveis 
Socials de Catalunya 2010·2013 va comptar amb un 
procés participatiu, sectorial i territorial mitjançant la 
revisió i validació per part de la taula de coordinació 
del Pla Estratègic del Consell de Coordinació de Ben·
estar Social i el Consell General dels Serveis Socials; 
els plans d’actuació local en matèria de serveis socials 
2009·2010; la programació territorial de l’Institut Ca·
talà de Serveis Socials (ICASS) i la programació de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles·
cència (DGAIA).

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 
2010·2013 es complementa, d’acord amb la Llei de 
Serveis Socials, amb el Pla de Qualitat i amb el des·
plegament territorial per a totes les demarcacions.

La missió continguda en el Pla Estratègic de Serveis 
Socials de Catalunya es resumeix en la pàgina 18 quan 
estableix que «El Sistema català de serveis socials, 
que inclou la iniciativa pública i la privada, té la mis·
sió d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les 
persones a viure dignament durant totes les etapes de 
la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats 
personals bàsiques i socials, garantint l’accés univer·
sal i els estàndards de qualitat òptims, i contribuint al 
benestar de les persones i dels grups en la comunitat».

No cal oblidar que la llei fixa uns principis rectors del 
sistema en el seu article 5 i, partint d’aquests s’han de·
finit els valors que han d’orientar el Pla Estratègic de 
Serveis Socials de Catalunya. Entre aquests, cal es·
mentar la qualitat i l’orientació a les persones, en con·
sonància amb els reptes que actualment té el Servei 
Català de Serveis Socials; la garantia dels drets i deu·
res de les persones i la proximitat que es tradueix en 
descentralització. A més, s’inclouen valors de referèn·
cia com la prevenció, la participació i la responsabili·
tat públiques, la solidaritat i la dimensió comunitària.

La visió del Pla Estratègic de Serveis Socials de Cata·
lunya es configura en la pàgina 19 quan estableix que 
«el Sistema català de serveis socials desenvolupa la 
Xarxa de servei socials d’atenció pública com a sis·
tema de garantia de drets, de qualitat, integrat, proper 
a les persones i a la comunitat, tot respectant la diver·
sitat. El Sistema català de serveis socials avança cap 
a la universalització; promou actituds i capacitats en 
les persones com a principals protagonistes de la se·

va vida, incideix en la prevenció de les situacions de 
risc, en la compensació dels dèficits de suport social 
i econòmic; i atén les situacions de vulnerabilitat i de 
dependència».

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 
2010·2013 s’estructurava en cinc eixos estratègics i ca·
da eix es desenvolupava mitjançant un total de vint·i·
una línies d’actuació.

Cadascuna de les línies d’actuació incloïa un esquema 
amb una descripció de la situació de partida relaciona·
da amb la línia, una síntesi de diagnòstic L’Estat dels 
serveis socials a Catalunya i del procés participatiu, 
els objectius específics, les actuacions estratègiques 
que s’havien de dur a terme, els indicadors per mesu·
rar el compliment de les actuacions i la documentació 
de referència.

Un any després de la finalització de la vigència del Pla 
Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010·2013 
encara queda pendent que la Generalitat de Catalunya 
realitzi una avaluació en profunditat del pla en base a 
la diagnosi apuntada, és a dir, els objectius específics, 
les actuacions estratègiques, els indicadors i la docu·
mentació de referència.

És més, a octubre de 2014 encara no hi ha un nou Pla 
Estratègic de Serveis Socials ni tenim notícies que 
s’estigui treballant en un de nou. Això vol dir que la 
Generalitat de Catalunya ha renunciat a la tasca de 
planificació dels serveis socials continguda per man·
dat imperatiu a la Llei de Serveis Socials.

A més, cal advertir que el Pla Estratègic de Serveis 
Socials de Catalunya s’ha de desplegar mitjançant di·
versos plans sectorials segons l’article 38 que s’han 
d’elaborar tenint en compte les diferents situacions de 
necessitat d’atenció social recollides en l’article 7 de la 
Llei de Serveis Socials.

Els plans sectorials poden tenir una vigència pluria·
nual fins a un màxim de quatre anys, i toca al depar·
tament amb competències en polítiques socials l’ela·
boració i al Govern de la Generalitat de Catalunya 
l’aprovació. Aquests plans poden tenir caràcter trans·
versal per garantir la coordinació i la continuïtat ne·
cessària amb altres sectors de l’atenció social o que 
tinguin relació amb les polítiques de serveis socials.

Actualment els plans al nivell orientatiu que desenvo·
lupen el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 
2010·2013 són el Pla director de recerca i innovació en 
serveis socials 2010·2013 o el Pla Director de Forma·
ció 2011·2014.

No consta la existència, en aquest moments, del Pla 
Director de Comunicació, del Pla Director d’Infra·
estructures de Serveis Socials o del Pla Director de 
Serveis Socials Especialitzats malgrat que disposem 
d’una Programació territorial dels recursos d’atenció 
social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008·
2012 i bases per a la nova planificació.
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Cap d’aquests plans del nivell orientatiu es troben ac·
tualitzats.

Pel que fa als plans sectorials en l’actualitat existei·
xen en vigència el Pla d’atenció integral a la infància 
i l’adolescència 2014·2017 del que només disposem, a 
hores d’ara d’un ‘Enfocament Estratègic’ presentat el 
17 de juliol de 2014, el Pla integral de suport a la famí·
lia 2012·2016 tot i que manca el seu desenvolupament 
amb un sistema d’indicadors.

El Pla Director de Salut Mental i Addiccions data de 
28 de febrer de 2006, el Pla d’Acció per a la Inclusió i 
la Cohesió Social a Catalunya (2010·2013) va finalit·
zar el 2013 mentre que desconeixem el Pla Sectorial 
d’Atenció Integral a les Dones en Situació de Violèn·
cia Masclista més enllà del Pla de seguretat i atenció 
a les víctimes de violència masclista i domèstica del 
Departament d’Interior.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Presentar al Parlament de Catalunya abans de fina·
litzar el primer trimestre de 2015, l’avaluació del Pla 
Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010·2013.

2. Iniciar els treballs d’elaboració del Pla Estratègic de 
Serveis Socials de Catalunya 2014·2017 amb la inter·
venció del Consell de Coordinació de Benestar Soci·
al, el Consell General de Serveis Socials i el Comitè 
d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials tal com 
estableix la Llei de Serveis Socials així com amb la 
participació activa del món local.

3. Donar entrada als treballs d’elaboració del nou Pla 
Estratègic al Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars donat que una de les seves funcions és «As·
sessorar i informar sobre les qüestions que li siguin 
plantejades pel president o per les persones titulars 
dels departaments competents en les polítiques ori·
entades a impulsar un procés de desenvolupament del 
sistema de benestar social i de promoció de la famí·
lia».

4. Presentar al Parlament, abans de finalitzar el primer 
semestre de 2015, el Pla Estratègic de Serveis Socials 
de Catalunya 2014·2017 per la seva discussió.

5. Aprovar definitivament durant el primer trimestre 
de 2015 el Pla d’atenció integral a la infància i l’ado·
lescència 2014·2017.

6. Actualitzar l’actual Programació territorial dels re·
cursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a 
Catalunya 2008·2012.

7. Complementar el Pla integral de suport a la família 
2012·2016 amb un sistema d’indicadors que permeti 

mesurar objectius i avaluar resultats així com afegir 
una memòria econòmica.

8. Actualitzar i presentar durant el primer semestre de 
l’any 2015, el Pla Director de Salut Mental i Addicci·
ons, el Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social 
a Catalunya i el Pla Sectorial d’Atenció Integral a les 
Dones en Situació de Violència Masclista, el Pla Di·
rector de Recerca i Innovació, el Pla Director de For·
mació, el Pla Director de Comunicació, el Pla Director 
d’Infraestructures de Serveis Socials i el Pla Director 
de Serveis Socials Especialitzats.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López i 
Rueda, Marisa Xandri Pujol, Fernando Sánchez Cos·
ta, diputats, del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre els plans de 
qualitat de serveis socials
Tram. 250-01324/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 86362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat, Marisa Xandri Pujol, diputada, Fer·
nando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es·
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par·
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ben·
estar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El títol VIII de la Llei de Serveis Socials està dedicat a 
la qualitat i parteix del fet que la qualitat és un principi 
rector del Servei Català de Serveis Socials i un dret de 
les persones usuàries, i assenyala que la qualitat s’ha 
de basar en noves modalitats i tècniques prestacionals 
i que la qualitat de les condicions laborals i socials 
dels treballadors dels serveis socials contribueix a de·
finir la qualitat d’aquest àmbit.

D’altra banda, les normes sobre la qualitat en els ser·
veis socials s’han d’aplicar a la iniciativa pública i pri·
vada en matèria de serveis socials, i obliguen totes els 
agents, siguin administracions competents, entitats 
d’iniciativa privada, professionals o proveïdors de ser·
veis.

La llei estableix que és el Govern de la Generalitat 
qui ha d’establir els criteris i els estàndards mínims de 
qualitat de les activitats i les prestacions de serveis so·
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cials i els mecanismes d’avaluació i garantia del com·
pliment dels criteris de qualitat i que, per dur a terme 
aquestes funcions, ha de demanar un informe previ al 
Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials i 
al Consell General de Serveis Socials.

L’article 85 de la llei estableix que l’instrument bàsic 
per assegurar els criteris de qualitat és el Pla de Qua·
litat dels Serveis Socials de Catalunya i forma part del 
Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya. Ha de 
fomentar la formació continuada, la innovació i el mi·
llorament continuat de les activitats i les prestacions 
socials, així com l’estabilitat laboral dels professio·
nals, i ha de promoure la màxima participació de tots 
els implicats.

El Pla de Qualitat ha de tenir uns continguts mínims 
com són la definició dels objectius, els instruments i 
els sistemes de millorament globals o sectorials, els 
estudis d’opinió i els resultats dels procediments de 
participació dels usuaris i les seves famílies, els re·
quisits de qualitat exigibles a les activitats i prestaci·
ons socials corresponents a la Xarxa de Serveis Soci·
als d’Atenció Pública i els mecanismes i els sistemes 
d’avaluació de l’assoliment d’objectius.

La Llei de Serveis Socials determina, a més, que la 
qualitat dels serveis socials incorpora l’exigència que 
els professionals dels serveis socials compleixin els 
deures relatius a la deontologia professional, i, aquests 
s’han d’incloure tenint en compte les normes sobre de·
ontologia elaborades pels col·legis professionals cor·
responents.

Així, partint del mandat contingut en la Llei de Ser·
veis Socials, es va elaborar i aprovar el Pla de Quali·
tat dels Serveis Socials de Catalunya 2010·2013 que 
va comptar amb un procés participatiu mitjançant una 
sessió específica amb professionals i personal tècnic 
i sessions amb persones usuàries; la revisió i valida·
ció per part del Comitè d’Avaluació de Necessitats de 
Serveis Socials; el Pla de Qualitat de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials i la seva avaluació; el 
Pla de Qualitat de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència, així com diferents experièn·
cies de qualitat del tercer sector social.

Així el Pla, en el marc de complement del Pla Estra·
tègic pretenia situar la qualitat en l’eix central de la 
gestió dels serveis socials tot definint un marc concep·
tual des de cinc perspectives: la qualitat de servei, la 
qualitat tècnica, la qualitat en la gestió, la qualitat en 
l’ocupació i la innovació i millora continua que es de·
senvolupen en nou objectius estratègics i disset línies 
d’actuació que es presenten amb un esquema que in·
clou una justificació, una breu síntesi de la situació de 
partida, els objectius, les actuacions estratègiques, els 
indicadors i la documentació de referència.

El Pla de Qualitat tenia un període de vigència fins 
al 2013, i, com en el cas del Pla Estratègic i els plans 

que els desenvolupen no ha estat actualitzat pel perío·
de 2014·2017.

Es fa necessari, doncs, actualitzar el Pla per adaptar·lo 
a les exigències de la Llei de Serveis Socials i a les ne·
cessitats actuals segons la demanda de serveis socials 
per part dels catalans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Presentar a la Cambra, abans de finalitzar el primer 
trimestre de 2015, l’avaluació del Pla de Qualitat dels 
Serveis Socials de Catalunya 2010·2013.

2. Iniciar els treballs d’elaboració del Pla de Qualitat 
dels Serveis Socials de Catalunya 2014·2017 amb la 
intervenció com a mínim del Comitè d’Avaluació de 
Necessitats de Serveis Socials, del Consell General de 
Serveis Socials, dels col·legis professionals que treba·
llen en l’àmbit dels serveis socials, del món local i del 
tercer sector social.

3. Donar entrada als treballs d’elaboració del nou Pla 
de Qualitat al Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars donat que una de les seves funcions és «As·
sessorar i informar sobre les qüestions que li siguin 
plantejades pel president o per les persones titulars 
dels departaments competents en les polítiques ori·
entades a impulsar un procés de desenvolupament del 
sistema de benestar social i de promoció de la famí·
lia».

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López i 
Rueda, Marisa Xandri Pujol, Fernando Sánchez Cos·
ta, diputats, del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord del Govern de l’Estat relatiu al so-
terrament de la línia ferroviària entre Barce-
lona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10

Presentació
Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Marc Sanglas i Alcantarilla, 

del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, del 

Grup Parlamentari Socialista, Hortènsia Grau 

Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 86788 i 87484 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se·
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis·
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El municipi de Montcada i Reixac ha tingut i té un pa·
per cabdal en l’articulació viària i de comunicacions 
per terra del país, i en concret de la capital catalana, 
atès que pel seu territori transiten tres vies de tren, dues 
autopistes i una autovia que connecten Barcelona amb 
França i les comarques del nord i l’oest de Catalunya; 
tanmateix, aquestes infraestructures afecten greument 
les possibilitats d’articulació del territori i desenvolu·
pament de Montcada i Reixac, el que juntament amb 
l’existència en el seu territori de diverses infraestructu·
res de tractament de residus d’àmbit comarcal i provin·
cial, crea una situació de forta pressió mediambiental i 
d’excepcional singularitat del municipi.

El 19 novembre de 2007, el Ministeri de Foment, 
ADIF, el Departament Política Territorial i Obres Pú·
bliques i l’Ajuntament de Montcada i Reixac signaren 
un Acord mitjançant el qual es comprometien a co·
mençar les obres del soterrament de les vies de roda·
lies de la línia Barcelona·Portbou, des de el límit amb 
Vallbona fins la ribera nord del riu Ripoll, abans d’aca·
bar les obres de la Línia d’Alta Velocitat (LAV) al seu 
pas per Montcada i Reixac; aquestes finalitzaran, pre·
visiblement, el proper mes de desembre, amb la fina·
lització de les obres de l’últim pou de ventilació que la 
LAV necessita fer al municipi.

Aquests acords van ser impulsats per les entitats ciuta·
danes de la ciutat, representades a la Plataforma Trac·
te Just Soterrament Total, i ratificats per tots els grups 
polítics municipals.

Per aquests motius, els diputats sotasignats presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a reclamar del Govern de l’Estat i el seu Minis·
teri de Foment el compliment de Acord per al soterra·
ment de la línia ferroviària Barcelona·Portbou al seu 
pas pel municipi de Montcada i Reixac i, conseqüent·
ment, requerir·lo per tal que adopti les mesures pres·
supostàries adients que permetin la licitació i l’inici de 
l’execució de la primera fase de les obres al llarg de 
l’exercici 2015.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2014

Meritxell Roigé i Pedrola Marc, portaveu a la CTS 
del GP CiU;  Sanglas i Alcantarilla, portaveu a la 
CTS del GP ERC; Jordi Terrades i Santacreu, porta·
veu a la CTS del GP SOC; Hortènsia Grau Juan, por·
taveu a la CTS GP ICV·EUiA; Matías Alonso Ruiz, 
diputat del GP C’s; Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a 
la CTS del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre els crèdits rà-
pids
Tram. 250-01326/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87039 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat, Rafael Luna Vivas, diputat, Jor·
di Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del Par·
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei·
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

Com a resultat de l’escassedat de crèdit han proliferat 
les empreses que donen crèdits a curt termini. L’apa·
rent facilitat d’accés al crèdit és un fort atractiu prin·
cipalment per les persones que passen per una gran 
necessitat de liquiditat.

La rapidesa i la facilitat tenen com a contrapartida 
unes condicions i tipus d’interès que són, sovint, abu·
sius. No és estrany que es moguin al voltant del 20% 
tot i que poden arribar a ser més alts: a més facilitat, 
major és el cost. Fins i tot s’han detectat casos que ar·
riben al 2.334% TAE.
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Les empreses que operen en aquest nínxol no estan 
inscrites en el Banc d’Espanya i escapen a la seva su·
pervisió i es regeixen per les autoritats de consum. No·
més tenen l’obligació d’estar registrades les entitats 
que recullen fons de tercers o que operen com inter·
mediàries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Establir els mecanismes necessaris per tal d’evitar 
abusos en les condicions dels anomenats «crèdits rà·
pids».

2. Crear un registre dels operadors de «crèdits ràpids» 
quan aquests no estiguin supervisats pel Banc d’Es·
panya.

3. Advertir als consumidors dels costos i els possibles 
riscos en els que incorren quan contracten aquests 
crèdits.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; José Antonio 
Coto Roquet, Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, di·
putats, del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la carretera B-300
Tram. 250-01327/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Sergi Vilamala i Bastarras, dipu·
tat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se·
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis·
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera B·300 comunica la població de Calaf 
amb els municipis de Calonge de Segarra (Anoia), La 
Molsosa (Solsonès), Pinós (Solsonès) i amb part de la 
població de Sant Mateu de Bages (Bages).

Aquesta via de comunicació és la carretera més im·
portant de que disposen aquests municipis (Calon·
ge de Segarra, La Molsosa i Pinós) per comunicar·se 

entre ells i, a banda, amb Calaf, que és la població 
que acull gran part dels serveis bàsics que necessiten 
aquests municipis (educació, sanitat, comerç, etc.).

Els diversos ajuntaments han observat i comprovat 
com en els darrers anys no s’hi ha realitzat un man·
teniment adequat del seu ferm, i per aquest motiu 
presenta un notori estat de deteriorament en diversos 
punts del seu traçat. Aquest deteriorament del ferm del 
vial ha arribat a la situació de malmetre les rodes de 
turismes, a més del perill latent existent pel fet d’in·
tentar esquivar alguns dels flonjalls que hi ha al seu 
traçat.

Els ajuntaments d’aquests municipis van aprovar reso·
lucions (Calonge de Segarra el 29 d’abril de 2010, Pi·
nós el 14 de juliol de 2010 i La Molsosa el 23 de setem·
bre de 2010) demanant a la Generalitat de Catalunya, 
titular de la carretera, l’arranjament i la millora del 
ferm de la carretera B·300 a causa del seu mal estat.

A aquestes peticions se li han sumat altres per part 
del Consell Escolar de l’Escola Alta Segarra, la presi·
denta de l’AMPA de l’Escola Alta Segarra, el director 
de l’Escola Alta Segarra, la presidenta de l’AMPA de 
l’IES Alexandre de Riquer, el director del IES Ale·
xandre de Riquer i de l’empresa Autocars Prats Serrat 
(Responsable del Transport Escolar).

Aquests s’han adreçat als alcaldes dels municipis dels 
estudiants que, davant de les condicions climatològi·
ques freqüents de l’hivern, en què molts matins hi ha 
boira i gebre i la carretera està glaçada, i del fet que 
cada matí l’autocar que fa el transport escolar dels 
nens i nenes dels pobles d’Enfesta, Prades, La Molso·
sa, Sant Pere de l’Ars i Aleny han de transitar entre les 
8 i les 9 del matí per la carretera B·300 per arribar a 
l’escola CEIP Alta Segarra de Calaf, les administraci·
ons facin tot el que estigui a les seves mans per què es 
tiri potassa a la carretera per garantir les bones condi·
cions i seguretat de la conducció.

Tenint en compte que el Pla de Seguretat Viària 2014·
2016 inclou com a punt 2.3.4. «Impuls dels programes 
d’actuacions preventives, d’inspeccions de seguretat 
viària, de conservació i ajut a la vialitat, i d’actuacions 
en els trams de la xarxa viària existent amb més risc 
d’accidentalitat», aquestes reclamacions posen en evi·
dència la necessitat d’impuls d’aquesta activitats pre·
ventives a la carretera B·300.

És per això que, davant d’aquests antecedents i de la 
proximitat de l’hivern, el Grup Parlamentari Socialis·
ta presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Assegurar el bon manteniment de la carretera 
B·300, amb especial atenció al període hivernal, ga·
rantint que la via estigui en bones condicions.
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2. Realitzar un estudi, planificar i executar les obres 
de renovació de l’asfaltat i de posada a punt de la car·
retera necessàries, afegint més seguretat al traçat de 
la mateixa.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats, del 
GP SOC

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 18/2014, sobre Televisió de Catalunya, 
SA, corresponent al 2010, 2011 i 2012
Tram. 256-00037/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 86439 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre·us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’Informe de fis·
calització núm. 18/2014, aprovat pel Ple de la Sindi·
catura, relatiu a Televisió de Catalunya, SA, exercicis 
2010, 2011 i 2012.

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

Barcelona, 22 d’octubre de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

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

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen·
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla·

ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 04.11.2014 al 
17.11.2014).
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.10.2014.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Dictamen de la Comissió de Cultura i Llengua

A la Mesa del Parlament

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 23 d’octubre de 2014, ha estudiat el text de la Pro·
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu·
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit sobre el sector de la cultura, l’Informe 
de la Ponència i les esmenes presentades pels grups 
parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 154.1 i els concor·
dants del Reglament del Parlament, i recollint les mo·
dificacions aprovades, ha acordat d’establir el dicta·
men següent: 

Proposta de resolució per la qual s’acorda de 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
37/1992, del 28 de desembre, de l’impost sobre  
el valor afegit, amb relació al sector  
de la cultura

Tram. 270·00004/10

Preàmbul

L’impost sobre el valor afegit (IVA), regulat per la Llei 
37/1992, del 28 de desembre, va ésser reformat l’any 
2012 per mitjà del Reial decret llei 20/2012, del 13 de 
juliol, reforma que va comportar que el tipus aplicat 
al sector de la cultura passés d’un 8% a un 21%, amb 
un increment del 162%. De resultes d’aquesta modifi·
cació, l’Estat espanyol aplica en aquest àmbit el tipus 
impositiu més alt dels disset països de la zona euro, 
en la majoria dels quals l’IVA cultural se situa vora 
el 7%, dins la mateixa franja en què es trobava a l’Es·
tat espanyol abans d’aquesta pujada de conseqüències 
dramàtiques.
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La anormalitat d’aquest tipus impositiu en el marc eu·
ropeu, a més de comportar una dificultat afegida per al 
sector cultural, és un greu desavantatge comparatiu en 
un món en què la cultura respon a lògiques que depas·
sen les fronteres estatals. Paradoxalment, la crisi havia 
fet que determinats sectors culturals s’haguessin vist 
reforçats, ja que el consum d’oci més car havia baixat 
en benefici de l’oci de proximitat, sovint situat dins el 
món de la cultura. Però aquesta pujada de l’IVA no tan 
sols ha trencat aquesta dinàmica, sinó que ha provo·
cat també una baixada general del consum cultural, i 
ha afectat molt negativament un sector intrínsecament 
feble.

La cultura és un bé públic que cal preservar i que cal 
posar a l’abast de tota la població en les millors condi·
cions possibles. En aquest sentit, les polítiques fiscals 
aplicades al sector poden resultar una barrera impor·
tant per a l’accés a la cultura. Com s’ha pogut compro·
var, l’augment de l’IVA als béns i serveis culturals ha 
comportat un descens molt important del nombre d’es·
pectadors i del volum de facturació en totes les mani·
festacions de cultura en viu i en les sales de cinema, i 
també ha comportat dificultats per a la creació i la pro·
ducció de cultura.

En un context en què els models de consum cultural 
estan en transformació i en què el sector s’ha d’adap·
tar a les noves realitats i ha d’encarar les dificultats 
pròpies de les dinàmiques culturals, pertoca als poders 
públics de fer una tasca d’acompanyament i d’aplicar 
polítiques de suport i de foment perquè la cultura con·
tinuï arribant al màxim nombre de població possible.

Cal, doncs, aplicar a totes les activitats i productes cul·
turals, i a tots els serveis que en deriven, el tipus super·
reduït d’IVA del 4%, de manera que es pugui facilitar 
l’accés universal a la cultura, donar sortida a les capa·
citats creatives del sector i enfortir les indústries cul·
turals perquè esdevinguin un dels motors econòmics 
del país.

Article 1. Modificació de l’article 91.1  
de la Llei 37/1992 (Operacions subjectes al tipus 
del 10% de l’impost sobre el valor afegit)

Se suprimeix el número 6è del punt 2 de l’article 91.1 
de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’impost so·
bre el valor afegit.

Article 2. Modificació de l’article 91.2  
de la Llei 37/1992 (Operacions subjectes al tipus 
del 4% de l’impost sobre el valor afegit)

1. Es modifica el darrer paràgraf del número 2n del 
punt 1 de l’article 91.2 de la Llei 37/1992, que queda 
redactat de la manera següent: 

«Es consideren compresos en aquest número els àl·
bums, partitures, llibres en suport digital, mapes i 
quaderns de dibuix, excepte els aparells electrònics.»

2. S’afegeix un número 2n bis al punt 1 de l’article 91.2 
de la Llei 37/1992, amb el text següent: 

«2n bis. Els instruments musicals i els altres objectes 
o instruments necessaris per a l’exercici de qualsevol 
disciplina d’expressió artística.»

3. S’afegeix un número 2n ter al punt 1 de l’article 91.2 
de la Llei 37/1992, amb el text següent: 

«2n ter. L’entrada a biblioteques, arxius i centres de 
documentació, a museus, galeries d’art, pinacoteques i 
sales d’exposicions, a funcions de teatre, de circ i d’al·
tres arts escèniques, a concerts i espectacles musicals, 
a projeccions cinematogràfiques, a monuments i jaci·
ments, a parcs naturals, a fires i altres manifestacions 
culturals i, en general, a espais i locals en què tinguin 
lloc activitats similars de caràcter cultural.»

4. S’afegeix un número 4t al punt 2 de l’article 91.2 de 
la Llei 37/1992, amb el text següent: 

«4t. Tots els serveis que derivin de productes i activi·
tats culturals que siguin prestats per artistes, empre·
ses i entitats culturals, sens perjudici del que estableix 
l’article 20, apartat 1, número 26è.»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu·
blicada en el Boletín Oficial del Estado.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

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

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les relacions entre la sanitat pú-
blica i la privada
Tram. 302-00207/10

Esmenes presentades
Reg. 87530, 87711, 87748 i 87751 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 29.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
87530)

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 



3 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 97

amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les rela·
cions entre la sanitat pública i la privada (tram. 302·
00207/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

En el punt 2.1.

2.1. Deturar tots els processos que ja ha endegat amb 
la finalitat de desmembrar l’ICS per tal d’integrar·lo 
amb altres empreses de titularitat i/o gestió pública o 
privada, fins que aquests projectes no hagin estat deba·
tuts i aprovats en seu parlamentària.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 3.9

3.9 Retirar el «Projecte d’instrucció sobre activitat sa-
nitària privada en centres sanitaris del SISCAT», pre-
sentat pel director del CatSalut aquest mes d’octubre, 
ja que dóna cobertura a la confusió d’interessos pú-
blics i privats que faciliten que la sanitat privada es 
nodreixi dels recursos públics.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 87711)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer·
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les rela·
cions entre la sanitat pública i la privada (tram. 302·
00207/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 1

«1. Adoptar les mesures necessàries per tal de que Ca·
talunya disposi d’un sistema públic de Salut, que doni 
cobertura a totes les necessitats assistencials i sanità·
ries de la població, i en el que la prestació assistencial 
per part d’assegurances lligades a la salut o bé per part 

de les pròpies famílies no substitueixi en cap cas la sa-
nitat pública ni vagi en detriment d’aquesta.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

Dels punts 3.1. i 3.3. Nova redacció.

«3.1. Blindar el paper de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) com a proveïdor públic de serveis assistencials, 
el més important de Catalunya, tal com recull la Llei 
8/2007, de 30 de juliol, en un context de priorització 
de l’activitat assistencial en centres de titularitat pú-
blica. Els grans hospitals de l’ICS són els referents de 
l’activitat assistencial terciària a Catalunya, i és per 
això que s’ha de mantenir el pressupost necessari per 
mantenir-se com a referents en qualitat assistencial, de 
docència i de recerca.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

«3.6. Establir mesures de control per tal d’impedir que 
els professionals que presten serveis retribuïts en els 
centres públics i concertats del sector públic puguin 
desenvolupar, durant la seva jornada laboral al sector 
públic, activitats privades en el mateix o en un altre 
centre, ja siguin retribuïdes nominalment o mitjançant 
societats de les que formin part o hi participin.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

«3.7. Impedir normativament que les persones que os·
tenten o han ostentat càrrecs (amb la limitació tempo-
ral que s’estableixi) de designació directa en el Depar·
tament de Salut, en organismes públics dependents 
d’aquest, o en qualsevol de les empreses públiques o 
concertades amb el CatSalut, puguin accedir a con·
cursos públics o puguin ser adjudicatàries de cap con·
tracte de serveis retribuïts, ja sigui a títol personal o 
mitjançant empreses en les que participin directa o in·
directament.»

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 87748)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
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lació al Govern sobre les relacions entre la sanitat pú·
blica i la privada (tram. 302·00207/10).

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

Del punt 1

«1. Garantir que Catalunya disposi d’un sistema pú·
blic de Salut, que doni cobertura, d’acord amb la car-
tera comuna de serveis, a les necessitats assistencials 
i sanitàries de la població, i en el que la prestació as·
sistencial per part d’ens privats sigui només una opció 
lliure per part dels ciutadans.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.1

«1.1. Per fer efectives aquestes mesures, el Govern de la 
Generalitat es compromet a celebrar en seu parlamen·
tària, abans de finalitzar l’actual període de sessions, un 
ple monogràfic sobre el sistema públic català de salut, 
per tal d’avaluar·ne la situació actual i proposar mesu·
res concretes per tal de donar cobertura a totes les ne·
cessitats assistencials i sanitàries de la població.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Garantir la continuïtat de l’ICS com a entitat de 
dret pública, subjecte al control i gestió administrati·
ves, dotant·lo del pressupost suficient i necessari per 
garantir i mantenir l’activitat assistencial a la que està 
legalment obligat com a servei públic de salut, i desti·
nar una dotació pressupostària que permeti garantir la 
sostenibilitat d’un sistema català de salut, de finança-
ment públic i de qualitat, assolint un nivell de despesa 
per càpita en salut equiparable al que tenen el països 
del nostre entorn, d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries. A tal fi, el Govern es compromet a:»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.1

«2.1. Cercar el màxim consens en les mesures que 
s’adoptin per desplegar la Llei 8/2007, de 30 de juliol 
de l’Institut Català de la Salut amb l’objectiu de millo-
rar-ne l’eficiència i l’autonomia territorial.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.2

«2.2. Continuar impulsant processos d’integració de 
serveis de suport al diagnòstic amb l’objectiu d’assolir 
la màxima qualitat i eficiència dels serveis, tot mante-
nint i garantint la titularitat i la gestió pública de tots 
els recursos radiològics, de diagnòstic per la imat·
ge i de laboratoris clínics que formen part de l’ICS o 
d’altres ens públics. deturant de forma immediata els 
acords i els projectes d’integració dels mateixos en al·
tres empreses de titularitat i/o gestió pública o priva·
da.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.1

«3.1. Revisar els criteris d’adjudicació, distribució i re·
tribució de provisió de serveis sanitaris per part del De·
partament de Salut als centres del SISCAT, prioritzant 
la utilització dels centres propis de l’ICS, evitant el tan·
cament d’equipaments de titularitat publica en benefici 
de centres gestionats per entitats privades.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.3

«3.3 Gestionar la derivació de pacients entre centres 
del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya d’acord amb criteris clínics i de nivells de 
resolució, respectant la zona d’influència que els cor-
respon.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.4

«3.4. Garantir que l’activitat privada que els centres 
del SISCAT poden desenvolupar d’acord amb la nor-
mativa actual, no comporti retardar o posposar l’as·
sistència de pacients del sistema sanitari de cobertura 
pública.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.7

«3.7. Donar compliment a la normativa d’incompatibi-
litats.»
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10 Esmena núm. 10
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.8

«3.8. Donar i fer donar compliment a totes les empre·
ses del sector públic sanitari de les normes estatals i 
europees que regulen i impedeixen la competència 
deslleial amb empreses privades. A tal fi, el Govern de 
Catalunya impedirà la utilització de recursos públics 
que puguin incórrer en competència deslleial amb el 
sector privat i establirà els mecanismes de control 
i sanció que siguin oportuns per tal de que cap dels 
centres del sector públic sanitari de Catalunya realit·
zi activitats ni prestacions assistencials, compreses en 
la cartera de serveis públics, que siguin retribuïdes per 
particulars o per ens privats.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 87751)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar·
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les relacions entre la sanitat pú·
blica i la privada (tram. 302·00207/10).

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

1.1. Per treballar sobre aquestes mesures, avaluar la 
situació actual del sistema sanitari públic català i es-
tablir propostes concretes per donar cobertura a les 
necessitats assistencials i sanitàries de la població, 
es proposa encetar els treballs dins la comissió de sa-
lut, de la forma que es consideri més adient, per de-
batre amb profunditat cadascun dels punts que es van 
tractar durant els treballs pel document de bases per 
al Pacte Nacional de Salut. Així doncs com a mínim 
els punts seran: Finançament i cobertura, professi-
onals, prestacions i catàleg de serveis, model de ser-
veis, avaluació, retiment de comptes i transparència, 
compromís ciutadà, recerca i innovació i per últim go-
vernança. Si s’escau, acabats aquests treballs es podrà 
proposar un ple monogràfic sobre el sistema de salut a 
Catalunya.

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

2. Garantir la continuïtat de l’ICS com a entitat ínte·
grament pública, subjecte al control i gestió adminis·
tratives, dotant·lo del pressupost suficient i necessari 
per garantir i mantenir l’activitat assistencial a la que 
està legalment obligat com a servei públic de salut. Ai-
xí com, garantir un finançament públic en salut sufici-
ent, fent convergir el nivell de despesa amb la dels paï-
sos amb un PIB/càpita i sistema sanitari similar. A tal 
fi, el Govern es compromet a: 

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2.1. Sotmetre a debat i aprovació en seu parlamentària 
els processos de reforma del sistema públic que s’han 
engegat des del Departament de Salut i en els quals in-
tervé l’ICS.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2.2. Garantir que qualsevol projecte d’integració de 
serveis de suport al diagnòstic mantingui i garanteixi 
la titularitat i la gestió pública de tots els recursos ra-
diològics, de diagnòstic per la imatge i de laboratoris 
clínics que formen part de l’ICS o d’altres ens públics.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.1. Revisar els criteris d’adjudicació, distribució i re·
tribució de provisió de serveis sanitaris per part del 
Departament de Salut als centres del SISCAT, priorit·
zant la utilització dels centres públics, evitant el perju-
dici d’unes entitats respecte les altres, sempre amb el 
principi d’equitat territorial i qualitat dels serveis als 
usuaris.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.3. Revisar el procés de derivació entre hospitals que 
tenen contracte amb el CatSalut. S’haurà de fer cons-
tar sempre la informació necessària que motivi les de-
rivacions i assegurar el manteniment de l’equitat ter-
ritorial. Per aquest motiu s’han de fer públics, com a 
mínim, i abans de finalitzar el 2014, els contractes del 
CatSalut amb els centres privats amb ànim de lucre, 
estiguin o no integrats en el SISCAT. A conseqüència 
d’aquesta revisió, les clàusules dels contractes amb el 
CatSalut pel 2015 hauran de contemplar que els hospi-
tals de referència pel pacient, segons complexitat, tin-
guin contractada l’activitat adequada per no haver de 
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derivar a altres hospitals on el pacient no està assig-
nat.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 3.4 i 3.8 en un únic punt, el 3.4 

3.4. Sotmetre a debat i aprovació en seu parlamentà-
ria la instrucció que pretén regular l’activitat sanitària 
privada en centres sanitaris del SISCAT, blindant que 
mai es podrà fer activitat privada que comporti retar-
dar o posposar l’assistència de pacients del sistema sa-
nitari de cobertura pública.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.7. En aplicació de la llei 13/2005, de 27 de desembre, 
del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al ser-
vei de la Generalitat, requerir i publicar les possibles 
incompatibilitats a les quals els càrrecs de designació 
directa o indirecta a què es refereix la Llei poden estar 
subjectes tant a l’inici del càrrec com un cop abando-
nin el càrrec durant un període de 2 anys.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la defensa del caràcter plurilin-
güe de l’Estat
Tram. 302-00208/10

Esmenes presentades
Reg. 87724 i 87749 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
87724)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata·
lunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo·
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
defensa del caràcter plurilingüe de l’Estat (tram. 302·
00208/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

D’un incís al punt 3

3. Dur a terme les accions necessàries perquè al Con-
grés dels Diputats i al Senat sigui possible l’ús de les 
llengües considerades oficials a Espanya en totes les 
sessions i documents.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

Al punt 4

4. Instar al Govern de l’Estat a que dugui a terme les 
accions necessàries perquè l’Institut Cervantes sigui 
realment una institució d’impuls de la cultura espanyo·
la i de totes les llengües oficials de l’Estat.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

D’un punt 5

5. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Es-
tat per a que revisi la comunicació dels webs d’orga-
nismes oficials per tal que reflecteixin el plurilingüisme 
de l’Estat i donin la informació en totes les llengües 
oficials. Pel que fa al català, a més, demanar-ne la 
rectificació del secessionisme lingüístic que suposa la 
diferenciació entre català i valencià d’acord amb els 
criteris de la comunitat científica expressats reiterada-
ment.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

D’un punt 6

6. Negociar amb el Govern de l’Estat per tal que facili-
ti l’intercanvi de l’espai radioelèctric entre Catalunya i 
les diferents comunitats amb llengües oficials diferents 
del castellà per tal de facilitar l’accés compartit a les 
programacions de ràdio i televisió d’aquestes comuni-
tats.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV·EUiA Diputat GP ICV·EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 87749)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la defensa del caràcter plurilin·
güe de l’Estat (tram. 302·00208/10).

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

Del punt 1

«1. Continuar i aprofundir en les converses amb la res·
ta de Governs de Comunitats Autònomes amb llengua 
oficial diferent del castellà per fer efectiu el reconei·
xement del plurilingüisme de l’Estat de la forma més 
àmplia possible.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Impulsar, a ser possible en col·laboració amb els 
Governs de Comunitats Autònomes amb llengua oficial 
diferent del castellà, una llei de plurilingüisme a Espa·
nya.»

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

Del punt 3

«3. Oferir a la mesa del Senat la col·laboració del Go-
vern per fer possible l’ús efectiu i normal de les llen-
gües considerades oficials en totes les sessions i docu-
ments.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Instar el Govern de l’Estat a donar suport a l’ac-
ció de projecció exterior de l’Institut Ramon Llull i a 
la col·laboració de l’Institut Cervantes amb aquest or-
ganisme.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el projecte VISC+
Tram. 302-00209/10

Esmenes presentades
Reg. 86882, 87710, 87721, 87746 i 87752 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 29.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 86882)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Mar·
tínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla·
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el projecte VISC+ (tram. 302·00209/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1

«1. Aturar el calendari previst de posada en marxa del 
projecte VISC+ fins que aquest no hagi estat debatut 
pels diversos agents socials i consensuat en el si de la 
Comissió de Salut del Parlament.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2

2. Fer un procés participatiu i deliberatiu públic sobre 
el projecte VISC+, durant el primer trimestre de 2015, 
amb la participació de, com a mínim: 

Col·legis professionals d’especialitats implicades; pro·
fessionals i direccions dels centres assistencials i de 
recerca; experts en recerca social i biomèdica, trac·
tament de dades, protecció de dades i bioètica de 
les universitats públiques catalanes, representants 
de l’APDcat, fòrums de pacients, representats de les 
Plataformes de Defensa de la Sanitat Pública, asso·
ciacions pro open data, sindicats de l’àmbit sanitari, 
investigadors del SIDIAP i representants dels grups 
parlamentaris.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 4

4. Fer accessible tota aquesta documentació per al pú-
blic en general a través de la web del Departament de 
Salut i facilitar-la també a tots els professionals i als 
representants sindicals dels treballadors del centres 
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del sistema públic de salut, mitjançant la seva exhibi-
ció i publicació en tots els centres de l’ICS i del SIS-
CAT.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 5

5. Fer campanya institucional, que arribi a tots els usu·
aris del sistema sanitari català, sobre els drets de la 
ciutadania a negar·se a que la informació dels seus ex·
pedients mèdics pugui ser transferida per a finalitats 
diferents de la seva atenció mèdica i articular un me·
canisme àgil per a que es pugui exercir aquest dret en 
qualsevol moment.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 

9. Garantir que es farà públic l’import total i el des-
tí, detallat i pormenoritzat, del rendiment econòmic 
de tots els projectes que hagin utilitzat aquestes dades, 
restant sotmesos els resultats econòmics a les audito-
ries corresponents als ingressos i despeses públiques.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 87710)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer·
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pro·
jecte VISC+ (tram. 302·00209/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

Al punt 2

«2. Fer un procés participatiu i deliberatiu públic a 
través de l’organització d’unes Jornades obertes al pú-
blic sobre el projecte VISC+, durant el primer trimes·
tre de 2015, amb la participació de, com a mínim:»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

Al punt 4

«4. Fer accessible tota aquesta documentació i les con-
clusions de les Jornades obertes al públic a través de la 
web del Departament de Salut.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

Al punt 7

«7. Garantir que la transferència de dades a agents ex·
terns sempre serà anonimitzada i:»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 7, apartat e

«e) Sense informació personal tal com data de naixe-
ment, codi postal o altri, que faci possible d’una mane-
ra o altra, identificacions o bé creuaments amb altres 
fonts d’informació per aquest objectiu.»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP Socialista

Del punt 8

«8. Garantir que tot projecte que hagi usat dades trans·
ferides de les bases de dades del sistema sanitari català 
haurà de ser transparent, tot establint els mecanismes 
necessaris per tal de conèixer les dades cedides, a qui 
ho na estat i el seu objectiu.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 9

«9. Incorporar al Projecte VISC+ les recomanacions 
del Dictamen CNS34/2014 de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades sobre l’adequació de les mesures 
de seguretat aplicables a les dades incloses en l’abast 
del contracte VISC+ a la legislació vigent en matèria 
de protecció de dades»

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 10

«10. Sobre la col·laboració público-privada per al dis-
seny, implantació i operació d’un model de gestió per 
donar valor a les dades del sector sanitari català: 
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a) Garantir que la gestió, explotació i anàlisi de les da-
des es fa a partir de dades doblement anonimitzades 
prèviament per l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sani-
tàries de Catalunya.

b) Incorporar al model de col·laboració público-priva-
da garanties ètiques, de control i auditoria, d’avalua-
ció i de règim sancionador.

c) Garantir que l’adjudicatari: 

– Mai rebrà dades que no hagin estat anonimitzades 
prèviament.

– Compleixi un codi ètic proposat per l’adjudicador.

– Mai posarà dades a disposició de tercers que no ha-
gin estat validades pel Comitè ètic.»

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 87721)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla·
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
projecte VISC+ (tram. 302·00209/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
Grup Mixt

Del punt 1

«1. Aturar el calendari previst de de forma immediata 
la posada en marxa del projecte VISC+

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

Punt 1 bis

1 bis. Instar al Departament de Salut a la presentació 
d’un informe que especifiqui la utilitat i la convenièn-
cia de l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS) en relació a: 

1 bis.1 Quines polítiques publiques s’han desenvolupat 
per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i 
la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya, de 
manera detallada i relacionant com s’han materialit-
zat i quin resultats en salut han comportat.

1 bis.2 Sobre quines actuacions s’han dut a terme per 
l’avaluació d’estructures, processos i resultats en àm-
bits com l’eSalut, les tecnologies sanitàries, la qualitat 
de l’atenció sanitària, l’impacte social de la recerca i 
la farmàcia i medicaments mitjançant el PISAM (Pro-

grama d’Innovació i Suport a l’Àmbit del Medicament) 
de manera detallada i relacionant com s’han materia-
litzat i quin resultats en salut han comportat.

1 bis.3 Sobre la utilitat i resultats de l’avaluació de 
l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

1 bis.4 Sobre quines actuacions s’han dut a terme en 
matèria d’innovació i desenvolupament de negoci per 
promoure la innovació en l’àmbit de la salut.

3 Esmena núm. 3
De modificació
Grup Mixt

Del punt 2

2. Fer Iniciar un procés participatiu i deliberatiu públic 
sobre el projecte VISC+, sobre la necessitat i viabilitat 
de l’AQUAS i sobre la determinació d’un Pla de millo-
ra de la planificació, la recerca i la innovació en salut 
basat en els mitjans propis i amb expressa prohibició 
de la comercialització de les dades sanitàries, durant 
el primer trimestre de 2015, amb la participació de, 
com a mínim: 

Col·legis professionals d’especialitats implicades; pro·
fessionals i direccions dels centres de recerca; experts 
en recerca social i biomèdica, tractament de dades, 
protecció de dades i bioètica de les universitats públi·
ques catalanes, representants de l’APDcat, fòrums de 
pacients, representats de les Plataformes de Defensa 
de la Sanitat Pública, associacions pro open data, sin·
dicats de l’àmbit sanitari, investigadors del SIDIAP i 
representants dels grups parlamentaris

4 Esmena núm. 4
De modificació
Grup Mixt

Del punt 3

3. Aportar a tots els agents convidats al procés delibe·
ra tiu, per a ser debatuda, la següent documentació: 

– Informació detallada sobre quin tipus de dades hi 
haurà en aquestes bases de dades

– Informació de l’interès social del projecte (memòria 
social)

– Informació de l’interès econòmic del projecte (rendi·
ment econòmic estimat)

– Anàlisi de riscos (per al CatSalut / per a la ciutadania 
/ i per a la continuïtat a llarg termini del projecte)

– Memòria econòmica

– Possibilitats d’accés a fons europeus, per a finançar 
el projecte

– Valoració de tots aquests aspectes sobre una triple 
hipòtesi de model de gestió: amb gestió pròpia des de 
l’AQUAS, amb gestió externalitzada adjudicada a una 
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sola empresa, amb gestió externalitzada amb múltiples 
partners

– Experiències d’altres països, incloent informació so·
bre els motius del fracàs de l’experiència de Santa Bàr·
bara (EUA) i sobre els problemes sorgits a l’experiència 
del National Health Service britànic.

– Informe de l’APDcat sobre el projecte VISC+ i cor·
reccions fetes al projecte per a ajustar·se a les recoma·
nacions i advertències que fa aquest informe, especi·
alment quant a les garanties que només s’utilitzaran 
dades degudament anonimitzades

– Estudi extern específic sobre el risc de desanonimit·
zació de les dades i proposta de correccions o mesures 
pertinents per a eliminar·lo 

– Definició clara de quin serà l’estàndard de recol·leció 
de dades que se seguirà i si serà compatible amb altres 
estàndards europeus o mundials.

– Garanties ètiques d’ús de les dades (proposta de co·
di ètic)

– proposta de comitè ètic que inclogui experts en bioè·
tica, associacions de defensa dels usuaris, professionals 
sanitaris, experts en protecció de dades, entre d’altres.

la informació detallada en el punt 2 de la moció, així 
com la que es requereixi per poder decidir o debatre 
qüestions essencials sobre la necessitat i viabilitat de 
l’AQUAS i sobre la determinació d’un Pla de millora 
de la planificació, la recerca i la innovació en salut ba-
sat en els mitjans propis i amb expressa prohibició de 
la comercialització de les dades sanitàries.

5 Esmena núm. 5
De supressió
Grup Mixt

Del punt 5

5. Fer campanya institucional, que arribi a tots els usu·
aris del sistema sanitari català, sobre els drets de la 
ciutadania a negar·se a que la informació dels seus ex·
pedients mèdics pugui ser transferida per a finalitats 
diferents de la seva atenció mèdica i articular un meca·
nisme àgil per a que es pugui exercir aquest dret.

6 Esmena núm. 6
De modificació
Grup Mixt

Del punt 6

6. Garantir que qualsevol sistema de tractament del big 
data sanitari serà usat només per a finalitats amb retorn 
social Prohibir la cessió, tant sigui gratuïta com one-
rosa, de qualsevol informació continguda en sistema 
de tractament del big data sanitari a entitats amb ànim 
de lucre.

7 Esmena núm. 7
De modificació
Grup Mixt

Del punt 7

7. Garantir que la transferència de dades a agents ex·
terns únicament es podrà autoritzar la transferència de 
dades als agents implicats en la planificació, la recerca 
i la innovació en salut i que aquesta sempre serà: 

a) Aprovada per un comitè d’ètica, a partir de criteris 
transparents, que prioritzaran els beneficis per a la ciu·
tadania, per als pacients i per al sistema de salut i els 
seus professionals.

b) Temporal, només per a temes i estudis concrets a on 
quedi detallat quin serà el tractament d’aquestes dades 
i la seva finalitat.

c) Amb garanties que l’agent extern destruirà les dades 
facilitades una vegada acabat el projecte.

d) Amb auditories respecte l’ús real que s’ha fet de les 
dades i sancions en cas de mal ús.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 87746)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre el projecte VISC+ (tram. 302·
00209/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Aturar el calendari previst de posada en marxa del 
projecte VISC+.»

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

Del punt 2

«2. Continuar duent a terme un procés participatiu i 
deliberatiu públic sobre el projecte VISC+, durant els 
propers mesos, amb la participació de, com a mínim: 

Col·legis professionals d’especialitats implicades; pro·
fessionals i direccions dels centres de recerca; experts 
en recerca social i biomèdica, tractament de dades, 
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protecció de dades i bioètica de les universitats públi·
ques catalanes, representants de l’APDcat, fòrums de 
pacients, representats de les Plataformes de Defensa 
de la Sanitat Pública, associacions pro open data, sin·
dicats de l’àmbit sanitari, investigadors del SIDIAP i 
representants dels grups parlamentaris.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Aportar a tots els agents convidats al procés deli·
beratiu, per a ser debatuda, la següent documentació 
que pugui ser del seu interès, com ara: informació de-
tallada sobre els tipus de dades, informació de l’interès 
social del projecte, avaluació de riscos, estudi de pos-
sibilitats d’accés a fons europeus, experiències d’altres 
països, garanties ètiques d’ús de les dades, etc.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Informar a la ciutadania dels drets reconeguts per 
la normativa vigent en relació a la seguretat en la pro-
tecció de les dades personals de salut.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Garantir que qualsevol sistema de tractament del 
big data sanitari serà usat només per projectes recerca 
amb finalitats de retorn social.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Garantir que la transferència de dades a agents ex·
terns sempre serà: 

a) Aprovada per un comitè d’ètica, a partir de criteris 
transparents, que prioritzaran els beneficis per a la ciu·
tadania, per als pacients i per al sistema de salut i els 
seus professionals

b) Temporal, només per a temes i estudis concrets a on 
quedi detallat quin serà el tractament d’aquestes dades 
i la seva finalitat

c) Amb garanties que l’agent extern destruirà les dades 
facilitades una vegada acabat el projecte

d) Amb auditories respecte l’ús real que s’ha fet de les 
dades i sancions en cas de mal ús.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Garantir que els estudis amb resultats amb impacte 
sobre la salut pública, que hagin usat dades transferi·
des de les bases de dades del sistema sanitari català, 
hauran de ser públics i publicitats un cop finalitzats.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 87752)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar·
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre el projecte VISC+ (tram. 302·
00209/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. Prorrogar el calendari previst de posada en marxa 
del projecte VISC + fins que s’hagi acabat del tot el 
procés participatiu i deliberatiu i es donin les garanties 
suficients que es demanen en aquesta moció.

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

2. Durant els propers mesos, treballar per la màxima 
participació i debat del projecte VISC +, per tal que els 
diferents agents puguin estudiar la documentació, de-
batre sobre els dubtes, demanar garanties i proposar 
millores sobre el projecte. Aquest procés ha de comp-
tar, com a mínim amb: Col·legis professionals d’espe·
cialitats implicades; professionals i direccions dels 
centres de recerca; experts en recerca social i biomèdi·
ca, tractament de dades, protecció de dades i bioètica 
de les universitats públiques catalanes, representants 
de l’APDcat, fòrums de pacients, representats de les 
Plataformes de Defensa de la Sanitat Pública, associ·
acions pro open data, sindicats de l’àmbit sanitari, in·
vestigadors del SIDIAP i representants dels grups par·
lamentaris.
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. Aportar a tots els agents i al Parlament de Catalu-
nya la següent documentació: 

– El procés de desanonimització en origen de les dades 
i informació detallada sobre quin tipus de dades ano-
nimitzades estaran disponibles per al Projecte VISC +. 
Detallar en quins casos es podrà tenir accés a dades 
no anonimitzades i totes les normes que en aquest cas 
s’han d’acomplir.

– Model de seguretat sobre el projecte, les dades i els 
encàrrecs.

– Informació sobre l’impacte sobre la privacitat i l’ava-
luació de riscos de cada petició al VISC +.

– Informació de l’interès social del projecte (memòria 
social)

– Informació de l’interès econòmic del projecte (rendi-
ment econòmic estimat)

– Anàlisi de riscos (per al CatSalut / per a la ciutada-
nia / i per a la continuïtat a llarg termini del projecte)

– Memòria econòmica

– Possibilitats d’accés a fons europeus, per a finançar 
el projecte

– Valoració de tots aquests aspectes sobre una triple 
hipòtesi de model de gestió: amb gestió pròpia des de 
l’AQUAS, amb gestió externalitzada adjudicada a una 
sola empresa, amb gestió externalitzada amb múltiples 
partners

– Experiències d’altres països, incloent informació so-
bre els motius del fracàs de l’experiència de Santa Bàr-
bara (EUA) i sobre els problemes sorgits a l’experièn-
cia del National Health Service britànic.

– Informe de l’APDcat sobre el projecte VISC+ i cor-
reccions fetes al projecte per a ajustar-se a les reco-
manacions i advertències que fa aquest informe, espe-
cialment quant a les garanties que només s’utilitzaran 
dades degudament anonimitzades

– Estudi extern específic sobre el risc de desanonimit-
zació de les dades i proposta de correccions o mesures 
pertinents per a eliminar-lo 

– Definició clara de quin serà l’estàndard de recol-
leció de dades que se seguirà i si serà compatible amb 
altres estàndards europeus o mundials.

– Gestió de la demanda: ètica en la finalitat dels en-
càrrecs, protocol d’acceptació d’encàrrecs, proposta 
d’un comitè ètic i obligació de publicar els resultats 
que tinguin una implicació per la salut pública.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Assegurar que els pacients del sistema sanitari ca-
talà tenen garantit el seu dret sobre l’ús de les pròpies 
dades sanitàries, incloent el dret de revocació de qual-
sevol ús més enllà de l’atenció sanitària.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la resolució de l’expedient de 
creació de la comarca del Moianès
Tram. 302-00210/10

Esmenes presentades
Reg. 87720 i 87750 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
87720)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes·
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca·
talunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la resolu·
ció de l’expedient de creació de la comarca del Moia·
nès (tram. 302·00210/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1

«1. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
presentar al Parlament el projecte de llei de creació de 
la comarca del Moianès en el proper Ple del Parlament 
en el termini més breu possible, per tal que sigui trami·
tat per via d’urgència i en lectura única.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 2

«2. El Parlament insta el Govern a presentar al Par-
lament el projecte de llei de creació de la comarca del 
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Lluçanès en el termini més breu possible, per tal que 
sigui tramitat per via d’urgència i en lectura única.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 3

«3. El Parlament insta el Govern a presentar al Par-
lament el projecte de llei de creació del municipi de 
Medinyà, fins ara part del municipi de Sant Julià de 
Ramis (Gironès), en el termini més breu possible, per 
tal que pugui ser tramitat per via d’urgència i en lec-
tura única.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 4

«4. El Parlament insta el Govern a presentar en el ter-
mini d’un mes un informe a la Comissió d’Afers Ins-
titucionals del Parlament detallant el posicionament 
del Govern sobre la possible creació de la comarca de 
l’Alta Segarra i els tràmits que els municipis afectats 
hagin efectuat en aquest sentit.»

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 87750)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta·
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta·
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre·
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la resolució de l’expedi·
ent de creació de la comarca del Moianès (tram. 302·
00210/10).

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

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

1. Iniciar el tràmit, amb caràcter immediat, per la re-
alització d’una consulta que referendi per part de tots 
els municipis que ho van sol·licitar, la voluntat de la 
creació de la comarca del moianès, abans de la pre-
sentació del projecte de llei.

2. Presentar el Projecte de Llei de la creació de la co-
marca del Moianès, pel procediment de lectura única, 
d’acord amb la legislació actual, dintre del mes se-
güent a la celebració de la consulta, si aquesta és la 
voluntat dels ciutadans que participin a la consulta.

3. Seguir el mateix procediment per a la creació de la 
comarca del Lluçanès, i en el mateix moment tempo-
ral, si aquesta és la voluntat dels municipis que van 
demanar la creació d’aquesta comarca.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques socials
Tram. 302-00211/10

Esmenes presentades
Reg. 87723, 87725 i 87747 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 87723)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti·
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les polítiques socials (tram. 302·
00211/10).

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

1. Elaborar, a partir del document de treball del Pacte 
per a la lluita contra la pobresa, mesures d’aplicació 
immediata per combatre les desigualtats socials acor·
dat amb el món local, els agents econòmics i socials i 
les entitats socials i liderat per un comissionat/da.

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

3. El Parlament de Catalunya constata la necessi·
tat que les forces polítiques s’impliquin a fons per tal 
d’aconseguir, al més aviat possible, el Pacte per a la 
lluita contra la pobresa i insta el Govern a liderar una 
proposta amb principis compartits, model d’interven·
ció social, objectius prioritaris i compromisos con·
crets quantificats.
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a crear una Comissió de Seguiment dels 
acords adoptats en el Ple específic sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats socials, la qual haurà 
de comptar amb representació de les entitats socials i 
professionals del sector.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. El Parlament de Catalunya manifesta la seva volun·
tat d’aprovar, a partir de la tramitació parlamentària 
de la iniciativa legislativa de la renda garantida de 
ciutadania, un model que doni resposta a les necessi·
tats bàsiques d’aquelles persones sense ingressos i que 
disminueixi l’exclusió social.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que 
fa a l’actual Programa de la renda mínima d’inserció, 
a fer efectiva la prestació a totes les persones que la te-
nen aprovada i estan en llista d’espera. La prestació ha 
d’incloure tant la prestació econòmica com els plans 
de formació i treball, i també els itineraris d’inserció 
sociolaboral.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

11. Aprovar immediatament un procediment que reguli 
i garanteixi l’accés a les prestacions econòmiques vin·
culades (PEV) al servei d’atenció residencial per a les 
persones que estan en una situació d’especial vulnera·
bilitat econòmica.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 18, 19 i 20 en un únic punt, el 18

18. Presentar, de forma immediata, un nou decret llei 
de pobresa energètica de modificació que ampliï el pe-
ríode d’aplicabilitat a tot l’any, simplifiqui substancial-
ment els tràmits i incorpori els instruments de suport 
econòmic per a les persones que no arribin a l’1’5 de la 
renda de suficiència de Catalunya i no puguin afrontar 
el deute.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
87725)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca·
talunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí·
tiques socials (tram. 302·00211/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

D’un punt 2 bis en l’apartat Pel que fa a la reducció de 
les desigualtats socials

2 bis) Donar prioritat al pagament de les despeses de 
salut, educació i serveis socials, negociant amb les en-
titats financeres i empreses constructores moratòries i 
ajornaments en els pagaments del deute i del deute di-
ferit.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

D’un punt 14 bis en l’apartat Pel que fa a la suficiència 
econòmica, la coresponsabilitat i la governança de les 
polítiques socials a Catalunya

14 bis) Aplicar una fiscalitat progressiva i sistema im-
positiu més just i equitatiu, per tal de fixar un sòl d’in-
versió social en els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, incrementant en 2 legislatures la inversió 
social fins a la mitjana europea.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 87747)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les polítiques socials (tram. 302·
00211/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Instar el Govern de l’Estat a habilitar un Fons Ex·
traordinari d’Emergència contra l’Augment de les De·
sigualtats i la Pobresa en el marc del Plan Nacional de 
Acción para la Inclusión Social 2013·2016 per refor·
çar els mecanismes d’atenció directa a les persones i 
les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb 
especial atenció a la cobertura de les necessitats de la 
infància que realitzen majoritàriament els serveis soci·
als municipals i les entitats socials, així com contribuir 
a garantir el finançament de la Renda Mínima d’Inser·
ció.»

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

Del punt 9

«9. Amb l’objectiu d’acordar un pacte de sostenibilitat 
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Depen-
dència, amb mesures i acords concrets que en garan-
teixin la continuïtat i la qualitat a Catalunya, junta-
ment amb l’accés al sistema, insta el Govern a: 

a) Convocar, per mitjà del Departament de Benestar 
i Família, la comissió de Seguiment del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

b) Convocar els agents socials –entitats socials, patro-
nals i sindicats– i els representants del món local.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Elaborar i presentar, abans de finalitzar el primer 
trimestre del 2015, la programació territorial dels re·
cursos d’atenció especialitzada i domiciliària a Cata·
lunya en relació al Sistema Català d’Autonomia Perso·
nal i Atenció a la Dependència.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Presentar al parlament un informe de les mesu-
res de sostenibilitat acordades amb el sector de la gent 
gran.» 

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. Continuar garantint la suficiència econòmica i 
adequació dels Contractes Programa De Serveis So·
cials amb Ajuntaments i Consells Comarcals així com 
la coordinació amb Diputacions, altres ens locals, en·
titats socials i proveïdors del serveis per tal de maxi·
mitzar la cobertura i intensitat de les intervencions so·
cials al territori.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 15 i 16

«15. Prioritzar el pagament a entitats socials i proveï-
dors de serveis socials, d’acord amb la normativa i les 
disponibilitats de tresoreria.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 17

«17. Complir amb els preceptes que estableixi la llei de 
transparència en allò que fa referència a l’accés a les 
dades per part de la ciutadania, sota els principis de 
control ètic i garantia de confidencialitat.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els ens locals
Tram. 302-00212/10

Esmenes presentades
Reg. 87742 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 29.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
87742)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di·
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla·
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub·

Fascicle tercer
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següent a la interpel·lació al Govern sobre els ens lo·
cals (tram. 302·00212/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

De tota la lletra c de l’apartat 2 que queda redactada de 
la manera següent

«c) Reconèixer, dins d’aquest any 2014, com a obliga-
cions pendents de pagament tots aquells deutes que la 
Generalitat té amb els ens locals per incompliment de 
convenis vigents, per a permetre que els ens locals els 
puguin fer constar amb correcció formal dins dels seus 
pressupostos i balanços.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa

A la lletra f de l’apartat 2 que queda redactada de la 
manera següent

«f) Incloure en el Pressupost de la Generalitat per 
l’any 2015 un finançament suficient per part de la Ge·
neralitat de les escoles bressol, les escoles de música 
i les escoles d’art municipals, serveis que són compe·
tència de la Generalitat però que estan finançant de 
forma injusta els ens locals.»

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

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

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 19/2014, sobre les instruccions de con-
tractació d’entitats de la Universitat de Bar-
celona, corresponent al 2014
Tram. 258-00028/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 86440 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra·
metre·us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’Informe de fiscalit·
zació núm. 19/2014, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a les instruccions de contractació d’entitats de 
la Universitat de Barcelona, exercici 2014.

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

Barcelona, 22 d’octubre de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

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

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

Termini: 15 dies hàbils (del 04.11.2014 al 24.11.2014).
Finiment del termini: 25.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.10.2014.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’un diputat
Tram. 234-00026/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 43, 29.10.2014, DSPC-P 82

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 d’octu·
bre de 2014, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades pel diputat Sergi Vilamala i Bastarras 
relatives a les activitats professionals, laborals o em·
presarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat del 
diputat Sergi Vilamala i Bastarras.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/10

Elecció del secretari

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 23 d’octubre de 2014, d’acord amb els articles 41.2 
i 42.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, ha 
elegit secretari el diputat Fernando Sánchez Costa en 
substitució de la diputada María José Garcia Cuevas.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

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

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 407-00004/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 86819 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 58 del Reglament del Parlament, comunica 
que han estat designats membres de la Comissió d’In·
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti·
ques de Corrupció Política la diputada Meritxell Bor·
ràs i Solé i el diputat Roger Montañola i Busquets.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
627/X, sobre l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 290-00558/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 86399 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 627/X, sobre l’Hos·
pital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (tram. 
290·00558/10), us informo del següent:

La Fundació de Gestió Sanitaria de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau ha elaborat i dut a terme, durant 
els anys 2012 i 2013, un Pla de Viabilitat Econòmica 
(PlaVE) amb l’objectiu de restablir l’equilibri econòmic 
de la Fundació. Es parteix d’una situació que el 2011 
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presenta unes pèrdues de 17 milions d’euros, que s’ele·
ven a 20,3 milions d’euros sense tenir en compte la sub·
venció del contracte programa, que posaven en perill la 
viabilitat de la institució. Durant el primer any d’apli·
cació del pla, es redueixen les pèrdues un 69% fins un 
resultat negatiu, l’any 2012, de 6,3 milions d’euros. El 
segon any d’aplicació del pla, es produeix un resultat de 
–0,5 M€, amb una reducció de les pèrdues respecte de 
l’exercici anterior del 92% respecte de l’any anterior i 
del 98% sobre el 2011. En aquests dos anys s’han reduït 
les pèrdues en 19,8 milions i s’han generat recurrències 
per a un tancament equilibrat l’any 2014. El pressupost 
2014 preveu un resultat positiu de 0,1 milions d’euros. 
Això suposa l’acompliment de l’objectiu d’equilibrar 
els resultats econòmics de la fundació.

Aquesta evolució positiva dels resultats ha estat possible 
gràcies, d’una banda, a l’aplicació de mesures d’ajusta·
ment de la despesa i de l’increment de la productivitat 
del centre i, de l’altra, al manteniment –malgrat la si·
tuació general de reduccions pressupostàries– dels in·
gressos provinents del concert amb el Servei Català de 
la Salut, que ha donat d’aquesta manera suport a la re·
cuperació de l’equilibri econòmic de l’Hospital.

Malgrat els bons resultats econòmics del PlaVE, cal 
deixar ben clar que no s’han prioritzat els objectius 
econòmics per sobre dels objectius de servei sanitari a 
la comunitat. L’aplicació del PlaVE no ha estat en de·
triment ni de l’activitat ni de la qualitat assistencial. I 
això ha estat possible per l’esforç dels professionals del 
centre, que han mantingut, i fins i tot incrementat, el 
volum d’activitat realitzada per l’hospital i el nivell de 
qualitat assistencial del centre.

En relació amb l’activitat, durant el 2013, s’ha produït 
un increment d’altes respecte el 2012 del 2,7% i un in·
crement del 5,2% en intervencions quirúrgiques.

En relació amb la qualitat assistencial, els informes de 
la Central de Resultats i els informes coneguts com a 
Top 20, deixen constància de la qualitat assistencial de 
l’hospital en indicadors com la taxa de mortalitat, la ta·
xa de reingressos i la taxa de complicacions, entre d’al·
tres. També ha tornat a revalidar l’any 2013 l’acredita·
ció hospitalària d’aguts amb uns resultats excel·lents.

El Departament de Salut, a través del Servei Català de 
la Salut, garanteix que l’hospital no rep un tracte desi·
gual, ja que els processos, els criteris i preus de contra·
ctació d’activitat que recull el conveni que signa amb 
el Servei Català de la Salut per a la prestació de serveis 
sanitaris són els mateixos que corresponen a hospitals 
de la seva mateixa estructura i complexitat.

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau cobreix les ne·
cessitats assistencials de la seva població de referèn·
cia. Un bon indicador d’això són les llistes d’espera 
dels procediments garantits, a data d’avui tots estan 
sent atesos per sota del temps màxim garantit. L’hos·
pital també compleix amb els programes sanitaris que 
li són encarregats.

Pel que fa a l’arquitectura institucional, la Fundació de 
gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau forma 
part del sector públic de la Generalitat de Catalunya i 
en conseqüència presenta els seus pressupostos amb el 
conjunt del pressupost de la Generalitat de Catalunya i 
està sotmesa al compliment de la normativa regulado·
ra del sector públic. En qualsevol cas, es preveu revisar 
l’arquitectura jurídica institucional en tot allò que mi·
llori el govern de la institució.

Els estatuts actuals de la Fundació Privada Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, ja contemplen la dedica·
ció dels rendiments del patrimoni fundacional als as·
pectes indicats, donant·se compliment als mateixos en 
compliment dels seus fins fundacionals. En qualsevol 
cas, es preveu revisar per tal de millorar en tot allò que 
pugui aportar més transparència i visibilitat a l’aplica·
ció d’aquests rendiments i també en tot allò que millo·
ri el govern de la institució.

El Govern de la Generalitat, per tal de garantir la con·
tinuïtat institucional i el control de la governança de 
l’hospital va nomenar patrons de la Fundació, en repre·
sentació de la Generalitat, tres professionals dels depar·
taments d’Economia i Coneixement, de Justícia i de Sa·
lut amb l’objecte d’impulsar l’aplicació de les mesures 
necessàries per a la recuperació de l’equilibri econòmic 
de la institució. Paral·lelament, el Govern de la Genera·
litat ha fet un seguiment de l’aplicació del PlaVE mitjan·
çant la creació d’una comissió específica a l’efecte, amb 
representants dels departaments d’Economia i Coneixe·
ment i de Salut, que ha realitzat aquesta tasca concreta.

En aquest moment la fundació es troba sota la fiscalit·
zació del Protectorat de Fundacions i en aquest sentit 
el patronat ha mantingut periòdiques reunions amb el 
seu director general i ha donat resposta als requeri·
ments i suggeriments que se li han efectuat en el marc 
d’un seguiment específic de la institució. També s’han 
iniciat les tasques de fiscalització de la Intervenció de 
la Generalitat i la Sindicatura de comptes.

Per garantir la millora de la transparència, el patronat 
de la Fundació de gestió de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, en la seva reunió de 25 de febrer de 2014 
i en compliment de la resolució del protectorat de 25 
d’octubre de 2013, va aprovar un Codi de Bon Govern.

Quant a la consolidació d’una gestió professionalitza·
da, cal dir que l’equip de direcció de l’hospital està 
format per acreditats professionals, sense que n’hi ha·
gi cap de designació política. Pel que fa a la participa·
ció dels facultatius mèdics, s’ha redactat un nou regla·
ment del Cos facultatiu conjuntament amb la Direcció 
i el Cos Facultatiu, que va ser aprovat per l’Assemblea 
del Cos Facultatiu el 17 de desembre de 2013 i pel Pa·
tronat en data 25 de febrer de 2014.

Barcelona, 22 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut



3 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

4.50.01. INFORMACIó 113

Control del compliment de la Resolució 628/X, 
sobre la implantació del model d’atenció oftal-
mològica del Pla de salut de Catalunya 2011-
2015 i l’ús de nous fàrmacs per al tractament 
de les patologies oftalmològiques
Tram. 290-00559/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 86420 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 628/X, sobre la im·
plantació del model d’atenció oftalmològica del Pla de 
salut de Catalunya 2011·2015 i l’ús de nous fàrmacs 
per al tractament de les patologies oftalmològiques 
(tram. 290·00559/10), us informo del següent:

El model d’atenció en oftalmologia definit pel Pla de 
salut de Catalunya 2011·2015 segueix el procés de des·
plegament amb la recollida de dades per a la seva ava·
luació. La compareixença davant la comissió de salut 
per fer·ne la primera avaluació es proposaria fer·la 
abans de finals d’any.

D’altra banda, la degeneració macular associada a 
l’edat (DMAE) és una malaltia que lesiona progres·
sivament, i en alguns pacients de manera molt ràpi·
da, el centre sensitiu de la retina i, per tant, el centre 
del camp visual. És la principal causa de ceguesa legal 
en el món occidental en persones de més de 65 anys i 
afecta a ambdós sexes. Els símptomes principals són: 
agudesa visual central disminuïda, escotoma central 
(un punt cec en el camp visual) i metamorfòpsia (dis·
torsió de la imatge).

Es disposa de 3 fàrmacs en el tractament de la DMAE: 
ranibizumab, pegabtinib, i bevacizumab. Els dos pri·
mers tenen la indicació aprovada per l’Agència Euro·
pea del Medicament. Del tercer es disposa d’alguns 
estudis. El ranibizumab i el bevacizumab són els que 
més es fan servir i es consideren que tenen un perfil 
benefici·risc similar. Segons el National Institute for 
Health amb Care Excellence, el pegabtinib no és cost 
efectiu en aquesta indicació, per la qual cosa no en re·
comana la seva utilització. Tots tres medicaments es 
troben finançats a càrrec del CatSalut. També s’ha in·
clòs en la prestació la dexametasona intravítrea.

La valoració de l’ús de les teràpies emprades en la 
DMAE s’ha fet de forma individualitzada a nivell de 
cada servei de salut. Així, entre d’altres, destaquen: 
Autorización de la utilización del bevacizumab, con 
carácter excepcional, en una indicación no autoriza-
da en ficha técnica del SAS, Criterios de utilización de 
Bevacizumab y Ranibizumab en pacientes con Degene-
ración Macular Asociada a la Edad (DMAE) exuda-

tiva del Servicio Madrileño de Salud, Resolución del 
secretario autonómico de la Agencia (Valenciana) de 
salud de declaración como MAISE de los fármacos an-
tiangiogénicos o inhibidores del factor de crecimiento 
endotelial vascular y establecimiento de directrices y 
criterios clínicos en la degeneración macular asocia-
da a la edad.

Pel que fa a Catalunya, el tractament de la DMAE es 
finança via tarifa vinculada al tractament per sessió 
(es considera sessió l’administració d’un vial al paci·
ent), amb independència del medicament que s’apliqui. 
L’any 2014 la teràpia fotodinàmica per al tractament 
de la DMAE té una tarifa de 1.289,67€ per sessió que 
inclou el cost de la medicació.

Des del Servei Català de la Salut s’està treballant co·
ordinadament amb l’Agència Espanyola de Medica·
ments i Productes Sanitaris i el Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat pel que fa al posicionament 
terapèutic d’aquests medicaments per a la DMAE.

Barcelona, 20 d’octubre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 629/X, 
sobre la prevenció del suïcidi
Tram. 290-00560/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 86421 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 629/X, sobre la pre·
venció del suïcidi (tram. 290·00560/10), us informo 
del següent:

El Departament de Salut promou, des de l’any 2004, la 
participació de Catalunya en el Projecte Europeu con·
tra la Depressió, proposat per la Lliga Europea contra 
la Depressió (European Alliance Against Depression 
/ EAAD). S’han desenvolupat dues experiències pilot 
a la Dreta de l’Eixample de Barcelona i a Sabadell. 
Aquest programa desenvolupa un seguit d’estratègies i 
programes d’intervenció contra la depressió i el risc de 
suïcidi, amb un enfocament global i d’atenció integral 
que va des de la prevenció primària fins a la prevenció 
terciària.

Aquestes experiències han estat avaluades i es dispo·
sa d’evidència sobre la seva efectivitat. El protocol del 
Codi Risc Suïcidi (CRS) s’ha elaborat en base a l’ava·
luació d’aquestes experiències pilot.
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Un aspecte important que recull el protocol del CRS 
és el seguiment proactiu post alta que es desenvolu·
pa des dels centres de salut mental, que garanteix la 
continuïtat assistencial en un termini màxim de 10 di·
es, en el cas dels adults, i de 72 hores, en el cas dels 
menors de 18 anys. A més el protocol preveu un se·
guiment telefònic als 30 dies que es realitza des del 
061CatSalut Respon o des dels equips de suport (EM·
SE) als territoris on està implantat.

Una part important del CRS contempla la implantació 
d’un sistema de registre sanitari dels casos atesos. Fins 
ara no existeix cap registre sistemàtic que reculli els 
intents de suïcidi a Catalunya ni a cap país europeu. 
Amb la posada en marxa d’aquest registre es podrà 
disposar de dades sobre la magnitud del problema a 
Catalunya així com avaluar l’efectivitat de les mesures 
assistencials proposades en el CRS.

D’altra banda, les dades sobre mortalitat provenen del 
Registre de Mortalitat de Catalunya que, d’acord amb 
la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya, no permet unificar ni creuar el registre de 
temptatives amb les dades del registre de mortalitat.

El registre contempla diferents variables clíniques i 
d’assignació de recursos, segons el domicili del paci·
ent. La base de dades i les variables que conté han es·
tat definides per un ampli grup d’experts clínics i de 
gestió de la informació, amb el suport dels professi·
onals de les TIC en la definició dels algorismes i les 
connexions i tramesa de la informació entre els dife·
rents nivells assistencials implicats: hospitals, centres 
de salut mental, hospitals de dia de salut mental i el 
061 CatSalut Respon / EMSE. Tot el procediment ha 
estat també consensuat amb les societats científiques 
de psiquiatria, d’adults i d’infantil, la Societat Catala·
na de Medicina d’Urgències i la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària.

En la primera fase que actualment es desenvolupa, el 
procés de registre l’inicia l’hospital on s’atén el pa·
cient, i s’ha prioritzat l’establiment de missatgeria 
WIFI al centre de destí perquè en faci el seguiment. 
Amb les variables que es recullen també es podrà fer 
una primera avaluació preliminar, durant aquest mes 
de setembre, per introduir les millores que s’estimin 
pertinents. Al llarg del mes d’octubre aquest registre 
s’ampliarà per recollir també la informació sobre les 
alertes i primera atenció que faci el 061/ servei d’emer·
gències mèdiques.

El Departament de Salut ha prioritzat la implantació 
del CRS amb el calendari següent:

1a. Fase: Experiència pilot iniciada al juny del 2014 als 
territoris de:

– Vallès Occidental·Est
– Barcelona Ciutat
– RS Lleida
– RS Camp de Tarragona

La 2a. Fase prevista per al 2015 preveu la seva implan·
tació progressiva a tot el territori de Catalunya

Barcelona, 22 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 633/X, 
sobre la regulació de la promoció, la comer-
cialització i el consum de begudes energèti-
ques
Tram. 290-00564/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 86765 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 633/X, sobre la regu·
lació de la promoció, la comercialització i el consum 
de begudes energètiques (tram. 290·00564/10), us in·
formo del següent:

L’etiquetatge dels productes alimentaris es una matè·
ria tranversal d’aplicació a tots els aliments que està 
harmonitzada a nivell comunitari, per tal de garantir 
la deguda informació i seguretat al consumidor i la 
lliure circulació de mercaderies a la Unió Europea. Els 
estats membres no poden establir requeriments addi·
cionals d’etiquetatge en aquelles qüestions contempla·
des en la normativa comunitària.

En aquest sentit, l’aparició i la proliferació al mercat 
de begudes amb cafeïna va fer necessària la modifica·
ció de la norma d’etiquetatge per informar de la seva 
presència al consumidor. L’actual normativa d’etique·
tatge, transposició de la Directiva comunitària, esta·
bleix que les begudes que contenen quantitats elevades 
de cafeïna (més de 10 mg/L) portin el següent missat·
ge: «Contingut elevat de cafeïna», informació que ha 
de figurar en el mateix camp visual que la denomina·
ció de venda de la beguda i d’anar seguida del contin·
gut en cafeïna expressat en mg/100 ml.

A partir del 13 de desembre de 2014 entrarà en vigor el 
nou reglament (UE) núm. 1169/2011, sobre informació 
al consumidor, que estableix indicacions obligatòries 
adreçades a grups vulnerables: «Contingut elevat de 
cafeïna. No recomanat per a nens ni dones embaras·
sades o en període de lactància». No es poden per tant 
establir requisits addicionals en l’etiquetatge d’aquests 
productes. Si es considera que aquesta informació no 
és suficient i justificada per motius de Salut Pública, es 
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podria instar a la Comissió a modificar el Reglament 
Comunitari.

Respecte a les polítiques preventives i de sensibi·
lització, l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT), preocupada per la proliferació en el mer·
cat de les anomenades begudes energètiques, va dema·
nar ja a l’abril del 2013 un informe sobre la seguretat 
de la cafeïna en l’alimentació, al Comitè Científic As·
sessor de Seguretat Alimentària. En base a aquest in·
forme i les recomanacions en ell recollides, l’ASPCAT 
ha elaborat tot un seguit de materials (recomanacions, 
infografia i video) publicats a la seva pàgina web i a la 
del Departament de Salut. Aquest materials han estat 
també difosos entre els professionals sanitaris a través 
de les Societats Professionals com la Societat Catalana 
de Pediatria i el Consell General de Col·legis de Far·
macèutics de Catalunya i a la ciutadania a través dels 
Centres d’Atenció Primària.

D’altra banda, la Subdirecció General de Drogode·
pendències de l’Agència de Salut Pública de Catalu·
nya, conjuntament amb entitats especialitzades, han 
elaborat un material preventiu per als joves que els 
alerta sobre els riscos de consumir begudes energè·
tiques, emfatitzant els que es deriven de barrejar·les 
amb alcohol. La mesura pretén informar·los i sensibi·
litzar·los a través d’una proposta propera i en entorns 
de lleure comunitari i d’oci nocturn. El material s’em·
marca dins el programa Nits de Qualitat i que inclou 
diverses actuacions preventives adreçades a l’àmbit de 
l’oci nocturn. Els seus continguts han estat elaborats 
conjuntament amb l’Agència Catalana de la Joventut 
i Creu Roja Joventut de Catalunya (Programa Som 
Nit), i ha comptat amb l’assessorament d’experts en la 
matèria. Així, es preveu distribuir els 10.000 exem·
plars editats, a través de les intervencions que s’estan 
duent a terme anualment en espais d’oci arreu del ter·
ritori català, que a més d’informar, orienten i assesso·
ren els joves en temes clau al voltant de les drogues. 
Entre d’altres, destaquen:

– La xarxa de discoteques qualificades amb el Segell 
Q de Festa, que tenen expositors informatius sobre te·
mes de salut en els locals d’oci nocturn.

– El programa Som.nit, a través de la gestió del volun·
tariat, organitza, des de fa 15 anys, estands informa·
tius i d’assessorament sobre els riscos del consum de 
drogues.

– El programa Energy Control que utilitza la mateixa 
metodologia que l’anterior, però amb col·lectius i en·
torns de més risc.

– La Xarxa Catalana de Serveis d’informació juvenil 
de l’Agència Catalana de Joventut

– Les actuacions desenvolupades pels ens locals i en·
titats especialitzades en prevenció sobre drogues del 
territori.

– El Canal drogues, a través del qual s’hi podrà acce·
dir online.

Barcelona, 22 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 634/X, 
sobre la gestió de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova, de Lleida
Tram. 290-00565/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 86766 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 634/X, sobre la ges·
tió de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de 
Lleida (tram. 290·00565/10), us informo del següent:

Durant aquest estiu s’han mantingut oberts els llits 
necessaris entre els dos hospitals per donar cabuda a 
aquells pacients que requerien hospitalització sense 
problemes. Els temps mitjans per ingrés a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova i a l’Hospital Santa 
Maria són dels més baixos de Catalunya.

Pel que fa a les previsions del nou ens de Lleida cal dir 
que es preveu el manteniment de les condicions labo·
rals actuals als professionals fixos de la plantilla dels 
centres de treball afectats pel procés d’unificació. Els 
professionals de nova incorporació ajustaran les con·
dicions de treball a les característiques contractuals de 
la nova entitat pública.

En relació a l’oncologia i hematologia, és voluntat de 
la gerència de Lleida la signatura en breu d’una Ali·
ança estratègica entre les dues direccions clíniques de 
l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i Oncohe·
matologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vila·
nova.

Barcelona, 29 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 636/X, 
sobre l’aplicació de les recomanacions de l’in-
forme derivat del compliment de la Moció 3/X, 
sobre les polítiques de salut
Tram. 290-00567/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 86425 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 636/X, sobre l’apli·
cació de les recomanacions de l’informe derivat del 
compliment de la Moció 3/X, sobre les polítiques de 
salut (tram. 290·00567/10), us informo del següent:

El Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació 
i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), té 
presents les recomanacions del grup de treball consti·
tuït per complir la Moció 3/X del Parlament de Cata·
lunya, sobre polítiques de salut, que consta en l’expo·
sició de motius.

Aquest Decret té com a objecte determinar la cartera 
de serveis a contractar a càrrec del Servei Català de la 
Salut, regular el procediment i els sistemes de contra·
ctació de les entitats proveïdores de serveis sanitaris, 
regular el procediment i el sistema d’assignació terri·
torial de recursos, i regular els drets i les obligacions 
que assumeixen les entitats proveïdores, especialment 
pel que fa al règim de contraprestació econòmica i als 
sistemes d’avaluació i control.

La finalitat del Decret és promoure la millora de l’efi·
ciència del conjunt del sistema sanitari públic, mitjan·
çant la incentivació de la interacció entre els diferents 
proveïdors d’un determinat territori, per tal d’assolir 
un millor grau d’accessibilitat i una resolució en el ni·
vell i recurs assistencial adient.

A més de treballar en les actuacions de desplegament 
del Decret 118/2014 davant la seva propera entrada en 
vigor, el Departament i el Servei Català de la Salut es·
tan duent a terme les recomanacions de l’informe del 
grup de treball, amb la revisió exhaustiva dels punts 
que s’indiquen respecte a la documentació existent, 
prestant especial atenció a l’actualització dels plecs de 
clàusules de les contractacions de serveis sanitaris.

Barcelona, 22 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 637/X, 
sobre el millorament del servei d’atenció psi-
cològica i psiquiàtrica del CAP La Mina, de 
Sant Adrià de Besòs
Tram. 290-00568/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 86422 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 637/X, sobre el mi·
llorament del servei d’atenció psicològica i psiquiàtri·
ca del CAP La Mina, de Sant Adrià del Besòs (tram. 
290·00568/10), s’han dut a terme les actuacions se·
güents:

– S’ha intensificat l’activitat presencial a la Unitat de 
Salut Mental del CAP La Mina, incrementant l’aten·
ció de psicologia infantil i juvenil, de psiquiatria in·
fantil i juvenil i d’infermeria amb l’augment de 8 hores 
a la setmana presencials del psicòleg infantil, 8 hores 
d’infermeria infantil i 8 hores de psiquiatre. Per tant, 
es dóna atenció presencial al CAP dilluns, dimarts i 
dijous.

– Es fa una intervenció comunitària grupal amb pa·
res de nens amb problemes de conducta. Es faran 12 
sessions amb els pares de nens de 8 a 12 anys, atesos 
al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), 
amb afectació de trastorns de conducta. Les sessions 
seran de 90 minuts amb freqüència setmanal, amb una 
mitjana de participants de 8 a 10, i amb l’objectiu d’ad·
quirir habilitats parentals que afavoreixin el desenvo·
lupament del nen. El primer grup s’inicia el quart tri·
mestre de 2014.

– Es posa en marxa el Pla de serveis individualitzats 
(PSI) i el reforç de l’atenció a pacients crònics. Des 
d’abril de 2014 es posa en marxa el PSI per a paci·
ents adults amb trastorn mental greu que necessiten 
un acompanyament al carrer i al seu domicili. Si hi ha 
casos en què sigui necessari, s’inclouran pacients juve·
nils de 16 a 18 anys.

– Es manté la participació, comunicació i coordinació 
amb la comunitat pel que fa al seguiment i l’avaluació 
del servei amb reunions periòdiques amb la comunitat 
per informació i seguiment.

Barcelona, 22 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 638/X, 
sobre la recuperació de l’activitat i l’amortitza-
ció dels deutes pendents de l’Hospital de Ma-
taró
Tram. 290-00569/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 86423 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 638/X, sobre la recu·
peració de l’activitat i l’amortització dels deutes pen·
dents de l’Hospital de Mataró (tram. 290·00569/10), 
us informo del següent:

El CatSalut fa derivacions a centres SISCAT per ser 
més equitatius en l’accés a la prestació de serveis per 
part dels pacients i equiparar temps d’espera en els di·
ferents territoris, sempre amb l’acceptació del pacient. 
El resultat d’aquestes derivacions és satisfactòria per 
part del usuaris.

D’altra banda, el Departament de Salut té pressupos·
tada l’anualitat del deute pendent d’anys anteriors per 
l’exercici 2014 per l’Hospital de Mataró per un import 
d’1,5 milions d’euros d’acord amb els compromisos 
establerts i s’està preparant la documentació per pro·
cedir a la tramitació d’aquesta anualitat.

Barcelona, 22 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 639/X, 
sobre la dotació de professionals i pressupos-
tària i l’organització dels centres d’atenció pri-
mària de Mataró
Tram. 290-00570/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 86424 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 639/X, sobre la do·
tació de professionals i pressupostària i l’organització 
dels centres d’atenció primària de Mataró (tram. 290·
00570/10), us informo del següent:

Actualment al CAP Rocafonda·Palau estan treballant 
dues mediadores d’acord amb les necessitats detecta·
des en el conveni de col·laboració del Consorci Sanita·
ri del Maresme.

D’altra banda, en el marc del diàleg amb les associa·
cions veïnals i l’Ajuntament de Mataró, es fan reuni·
ons periòdiques amb les associacions de veïns per tal 
de fer el seguiment i aportar la informació necessària. 
Les dates de reunions han estat el 22 de gener, el 30 
de gener, l’11 de febrer, el 13 de març i el 10 d’abril 
de 2014, amb previsió d’una altra reunió properament. 
Igualment en les reunions dels dies 9 de maig i 10 de 
juliol de 2014 amb l’Ajuntament de Mataró, l’Institut 
Català de la Salut i el CatSalut s’ha aportat tota la in·
formació necessària per tal de fer el seguiment i avalu·
ació dels EAP de la ciutat.

Alhora, s’han resolt els problemes organitzatius que 
més afectaven a la bona accessibilitat i gestió d’agen·
des dels professionals del centre:

a) correcta planificació d’absències previsibles, amb 
cobertura de reduccions de jornada i incapacitats de 
llarga durada durant tot el 2014; b) seguiment sistemà·
tic de les agendes per gestionar problemes; c) treball 
permanent de formació i comunicació per millorar la 
capacitat de resolució de les demandes de manera ade·
quada (administratius, metges i infermeres); d) refor·
çament de les figures de lideratge clínic (metge i infer·
mer) i de referent d’atenció a l’usuari.

Amb la implantació de la recepta electrònica es rea·
litza el 95% de la prescripció farmacèutica. El CAP 
Rocafonda·Palau està totalment integrat en la recepta 
electrònica.

Finalment, per establir un mecanisme d’interlocu·
ció amb els usuaris per tenir canals de diàleg en les 
qüestions relatives a l’atenció a la població, a partir 
de març de 2014, d’una banda, s’ha vingut desenvo·
lupant mensualment la taula participativa de Rocafon·
da·Palau. Està constituïda per la Direcció del Centre, 
una representació de professionals del centre (metge, 
infermera, administratiu), 4 ciutadans, representants 
de l’Associació de Veïns de Rocafonda·Palau i d’or·
ganitzacions ciutadanes. De l’altra, i amb periodicitat 
trimestral, s’han mantingut reunions de representants 
veïnals amb la gerent de l’Àmbit Metropolità de Cat·
Salut i amb la directora del Servei d’Atenció Primària 
del Barcelonès Nord i Maresme de l’Institut Català de 
la Salut.

Barcelona, 22 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 654/X, 
sobre la prioritat en l’execució de les obres de 
millorament de l’evacuació i l’accessibilitat de 
l’estació Poblenou de la línia 4 del metro
Tram. 290-00584/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 86011 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 654/X, sobre la 
prioritat en l’execució de les obres de millorament de 
l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Poblenou de la 
línia 4 del metro (tram. 290·00584/10), us informo del 
següent:

El passat 5 d’agost, el Govern de la Generalitat va 
aprovar l’encàrrec de l’Execució de les obres d’actua·
cions de millora de l’evacuació i accessibilitat de l’es·
tació de Poblenou de la línia 4 de l’FMB a l’empresa 
pública Infraestructures.cat, per compte de la Genera·
litat de Catalunya.

En conseqüència, el Departament de Territori i Sos·
tenibilitat va aprovar, durant el mes de setembre, el 
projecte constructiu on estan definides i valorades les 
obres d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda 
de l’estació de metro de Poblenou de la línia L4 dels 
FMB. Així, el passat 30 de setembre es van licitar les 
obres corresponents i es preveu que s’iniciïn abans de 
final d’any.

Barcelona, 14 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 689/X, 
sobre l’elaboració i la tramesa al Govern de 
l’Estat d’una proposta sobre la demarcació i 
la planta judicial a Catalunya
Tram. 290-00619/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 87071 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 689/X, sobre l’elabo·
ració i la tramesa al Govern de l’Estat d’una propos·

ta sobre la demarcació i la planta judicial a Catalunya 
(tram. 290·00619/10), us trameto, en un document ad·
junt, l’informe elaborat per la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 22 d’octubre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 71/X, 
sobre la salut mental
Tram. 390-00071/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 86434 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 71/X, sobre la salut mental 
(tram. 390·00071/10), us informo del següent:

L’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) té per objec·
tiu conèixer l’estat de salut, els estils de vida i l’ús dels 
serveis sanitaris de la població no institucionalitzada 
resident a Catalunya per mitjà d’entrevistes personals. 
És una font d’informació poblacional i la salut mental 
és un dels àmbits temàtics de l’enquesta. Tanmateix, 
per tal de fer anàlisis específiques amb una visió clí·
nica, caldria desenvolupar estudis ad hoc. La descrip·
ció dels instruments que l’ESCA incorpora relatius a 
la salut mental, en la població adulta i en menors de 15 
anys, es detallen en l’annex.

La promoció de la salut mental i la prevenció del su·
ïcidi estan incloses com a actuacions prioritàries en 
el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) 
en l’apartat de cultura, lleure, activitat física i salut. 
Dintre de les actuacions del PINSAP es destaca el Pro·
grama de prescripció d’activitats socials i culturals en 
persones en situació de vulnerabilitat. Per al període 
2014·2015, s’està implementant el programa pilot de 
prescripció social a tres municipis de Catalunya: Pi·
neda de Mar, Montcada i Reixac i Tarragona, amb la 
intenció d’avaluar·ne els resultats i poder desplegar 
el programa arreu del territori català durant el 2016. 
El PINSAP també inclou un programa transversal de 
promoció i protecció de la salut comunitària molt en·
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focat a la millora de la salut mental de la població. Ac·
tualment s’està desenvolupant la proposta que inclou 
diversos departaments per tal de dur a terme l’esmen·
tada actuació.

Igualment, el Departament de Salut ha previst implan·
tar durant el període 2014·2015 el Codi risc de suïcidi 
(CRS) que comporta un conjunt protocol·litzat d’actua·
cions assistencials i preventives adreçades a les perso·
nes que presentin risc de suïcidi. L’aplicació del CRS 
comporta l’activació de recursos d’atenció urgent i un 
cop atesa i resolta la urgència, es vol garantir la con·
tinuïtat assistencial post alta, amb un seguiment pre·
ventiu proactiu realitzat pels centres de salut mental i 
l’atenció primària de salut, en funció de les necessitats 
del pacient. Una part important del CRS contempla la 
implantació d’un sistema de registre sanitari dels ca·
sos atesos. La creació d’aquest registre ha de perme·
tre obtenir les dades necessàries per avaluar els indi·
cadors definits. Cal dir que les dades del registre de 
temptatives i risc de suïcidi del CRS no es poden uni·
ficar ni creuar amb les dades de mortalitat, atesa la 
regulació legal vigent sobre el secret estadístic i la im·
possibilitat de recollir dades individualitzades provi·
nents del registre de mortalitat de Catalunya, d’acord 
amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya.

Pel que fa a la incorporació de la salut mental en l’acció 
interdepartamental i interadministrativa de l’Agència 
de Salut Pública, cal afegir que, en el marc del Consell 
Assessor de Salut Mental i Addiccions i el Consell As·
sessor de Salut Pública, s’ha posat en marxa un grup de 
treball amb professionals experts amb l’encàrrec de de·
finir la cartera de serveis de salut pública en salut men·
tal i addiccions. Alhora, el coordinador del grup s’ha 
integrat en la comissió del Consell Assessor de Salut 
Pública per donar suport a l’Observatori de la Crisi.

Quant a la història clínica compartida i la recepta elec·
trònica, cal dir que, actualment el 77% dels equips 
contemplats en el Pla de desplegament de la Xarxa 
de Salut Mental han iniciat la prescripció electròni·
ca. Dins d’aquest Pla es contemplen un total de 220 
equips de la Xarxa de Salut Mental, dels quals 169 ja 
han iniciat la prescripció electrònica.

En relació a l’extensió equitativa de la consultoria i el 
suport en psiquiatria en la xarxa d’atenció primària al 
conjunt del territori, el Departament de Salut té previst 
avançar en aquesta línia per mitjà del Pacte territori·
al que estableix els criteris i recomanacions de relació 
entre els equips d’atenció primària de salut i l’atenció 
especialitzada orientats a:

– Millorar la detecció, diagnòstic i tractament de les 
persones amb trastorns mentals lleus.

– Garantir la derivació dels casos més complexos a 
l’atenció especialitzada i fomentar la vinculació de les 
persones amb trastorns mentals greus, de manera que 

puguin tenir una intensitat d’atenció més adequada a 
les seves necessitats.

– Millorar el seguiment de la salut física de les perso·
nes amb trastorns mentals greus.

– Integrar en un projecte comú totes les experiències 
que en matèria de prevenció de la salut mental i addic·
cions s’estan desenvolupant a l’Atenció Primària.

– Implantar la ruta assistencial de la depressió i la 
Guia de Pràctica Clínica

– Potenciar el paper de la infermeria en el desenvolu·
pament d’intervencions estructurades de caràcter gru·
pal i programar conjuntament l’atenció primària i l’es·
pecialitzada activitats psicològiques i psicoeducatives 
per ansietat i depressió.

El nou Consell Assessor de Salut Mental i Addicci·
ons ha previst una avaluació detallada dels resultats 
d’aquest projecte, així com una anàlisi estratègica que 
està duent a terme un grup liderat per la Societat Cata·
lana de Medicina Familiar i Comunitària i la Societat 
Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, per tal d’orien·
tar l’extensió d’aquest model i la necessària reorganit·
zació dels serveis, ajustada al context actual.

Pel que fa a l’atenció als hospitals, un dels elements 
importants de la reforma de l’atenció a salut mental 
i de la seva normalització dins del sistema de salut 
ha estat la integració de l’atenció d’urgències i hos·
pitalització en la xarxa hospitalària general. El ritme 
d’aquesta integració és diferent segons el tipus de ser·
vei. S’ha avançat considerablement en la integració de 
les urgències, bé sigui en forma d’integracions totals o 
mitjançant aliances entre proveïdors. En aquests mo·
ments s’està treballant en els últims punts amb la pre·
visió d’acabar l’any 2015. En el cas de l’internament 
d’aguts, també s’ha produït un avenç i la major part 
de les unitats d’aguts estan ubicades en hospitals ge·
nerals. No obstant, existeixen algunes unitats d’aguts 
en centres monogràfics. Val a dir que el procés d’inte·
gració de l’hospitalització psiquiàtrica és més complex 
tenint en compte els requeriments estructurals de se·
guretat i d’integracions orgàniques, funcionals o alian·
ces de notable envergadura organitzativa i econòmica. 
En tot cas, és probable que aquest procés es completi 
més enllà de l’any 2015. Finalment, pel que fa a l’aten·
ció subaguda, en alguns supòsits especialment favo·
rables com el que es dóna en el cas dels parcs hospi·
talaris, és factible integrar també l’hospitalització de 
subaguts, però, sovint, aquesta integració en els hos·
pitals generals és molt més difícil per les caracterís·
tiques d’aquestes unitats. Això implica que l’avenç en 
aquesta línia no es pugui produir a tot arreu i, en tot 
cas, que sigui més lent.

En relació al desplegament i implantació de diversos 
programes, cal dir:

– Pla d’atenció integral a les persones amb trastorns 
de l’espectre autista: durant el període 2015·2016, està 
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prevista la generalització progressiva de l’experiència 
a tot el territori. En l’annex es detallen les actuacions 
realitzades i les previsions a curt termini.

– Programa Salut i escola: s’adjunta l’informe elaborat 
per la Secretaria de Salut Pública sobre l’evolució del 
programa.

– Protocol pel maneig del trastorn per dèficit d’aten·
ció amb hiperactivitat (TDAH): està en la fase final 
d’elaboració per un grup de treball del Consell Asses·
sor de Salut Mental i Addiccions, amb la participació 
de professionals experts de la neuropediatria, psiquia·
tria infantil i psicologia clínica i coordinat per la pre·
sidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i 
ha comptat amb el suport metodològic de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya (AQuAS). 
Està prevista la seva aprovació per part del Consell 
Assessor de Salut Mental i Addiccions i la posterior 
presentació a la Xarxa Sanitària així com la seva im·
plantació en el període novembre 2014·2016.

– Model proactiu de gestió de casos (PSI): és voluntat 
del Departament el seu desplegament a tot el territori 
de Catalunya d’acord amb les disponibilitats pressu·
postàries del CatSalut.

– Programa d’atenció al trastorn psicòtic incipient: 
s’ha dut a terme l’avaluació de les experiències pilot 
amb l’elaboració d’un seguit de recomanacions a di·
ferents nivells (prevenció, atenció, organització i in·
tervencions clíniques). Des del Pla Director, conjun·
tament amb el CatSalut, s’està estudiant la concreció 
d’uns criteris mínims i la definició d’una cartera de 
serveis per tal de dur a terme la seva implantació a tot 
el territori en el període 2015·2016.

– Model d’atenció integrada entre els serveis de salut 
mental i els d’atenció a les drogodependències per a 
l’atenció a les persones amb patologia dual: s’ha cons·
tituït un grup de treball per dissenyar l’itinerari i la 
ruta d’atenció per a les persones amb ús, consum i de·
pendència a substàncies, així com el disseny de l’ús 
dels diferents serveis implicats en aquesta atenció. El 
grup, que treballarà en dos àmbits etaris (infantil i 
adults) ha iniciat els treballs en l’àmbit adults.

En relació a les accions desenvolupades en el marc del 
pla integral per a persones i familiars amb problemes 
de salut mental, s’adjunta en l’annex el detall de les 
mateixes.

Pel que fa a l’avaluació dels resultats a càrrec de 
l’AQuAS, l’any 2013 es va publicar per primer cop l’in·
forme de la Central de resultats dels centres de salut 
mental i addiccions. Es tracta d’una part del sistema 
d’atenció que engloba l’atenció ambulatòria especialit·
zada en salut mental i les drogodependències, l’atenció 
hospitalària d’aguts, subaguts i llarga estada, l’hospita·
lització parcial i la rehabilitació comunitària, i on són 
elements clau la diferenciació entre infantil i adults i el 
treball intersectorial amb els serveis socials, educatius, 

de justícia i altres. L’informe té una primera part des·
criptiva, que explica la xarxa de serveis de salut mental 
a Catalunya, i una segona part on es presenten de ma·
nera nominal els resultats de 109 indicadors dels cen·
tres d’acord amb la seva tipologia i destinataris. A ban·
da de l’informe escrit, les dades també són consultables 
al web http://observatorisalut.gencat.cat

Quant a la recerca i la innovació, s’han iniciat con·
verses amb els diferents actors rellevants per tal d’ex·
plorar un programa de treball en xarxa de recerca i 
innovació en salut mental. Aquestes converses es man·
tindran al llarg de l’any 2014 per tal d’acordar les ba·
ses d’aquest programa.

Finalment dir que el Govern de la Generalitat ha ma·
nifestat en diverses ocasions al ministre de Justícia 
el rebuig de la reforma del codi penal preparada per 
aquest Ministeri.

Barcelona, 20 d’octubre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 77/X, 
sobre la seguretat ciutadana
Tram. 390-00077/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 86785 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 77/X, sobre la seguretat ciu·
tadana (tram. 390·00077/10), us informo del següent:

L’Agència de Salut Pública del Departament de Salut, 
dóna suport tècnic des de fa temps a aquells munici·
pis que els volen implementar programes alternatius 
a la sanció administrativa per consum de drogues. Per 
dur a terme aquest assessorament, es va elaborar una 
«Guia de recomanacions per la implementació del 
Protocol de Prevenció sobre drogues ASA · alterna·
tiva a la sanció administrativa», disponible al Canal 
Drogues. Aquest és un document marc i de referència 
que es va realitzar amb la col·laboració del Departa·
ment d’Interior i en el qual també van participar ajun·
taments i entitats.

A banda de la confecció d’aquest document que els 
municipis tenen a la seva disposició i que els guia en el 
disseny, implementació i avaluació d’aquestes accions, 
es dóna un recolzament tècnic, mitjançant reunions de 
treball i suport telemàtic, als professionals implicats 
en el seu desenvolupament. Així mateix, es va organit·

http://observatorisalut.gencat.cat
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zar una Jornada adreçada a professionals sobre l’efec·
tivitat d’aquests programes.

En els darrers dos anys, s’han assessorat els següents 
municipis i organismes territorials: Sant Adrià del Be·
sòs, Abrera, Esparraguera, Olesa de Montserrat i Sant 
Esteve Sesrovires (Pla de Drogues supramunicipal 
Cabalbaix); Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Ba·
dalona, Santa Coloma de Farners, Amposta, Sabadell, 
Terrassa, Blanes, Sant Sadurní d’Anoia, Consell Co·
marcal de l’Alta Ribagorça, Tortosa / Comarques Ter·
res de l’Ebre, Arbúcies i Consell Comarcal del Tarra·
gonès.

A Catalunya, el primer programa alternatiu a la san·
ció es va posar en marxa al 1998. Any rere any s’han 
anat iniciant diferents programes d’aquesta tipologia 
fins arribar als 36 actuals (dels quals 8 són estructures 
supramunicipals donant cobertura a més d’un munici·
pi). En aquest sentit, la cobertura dels programes tam·
bé ha anat augmentat progressivament i en els darrers 
4 anys (des de 2009 a 2013) 2.745 menors i les seves 
famílies han realitzat el programa educatiu amb resul·
tat satisfactori.

Pel que fa als treballs de la comissió de salut, pro·
perament es presentarà al Parlament un document 
d’emmarcament normatiu que permeti identificar els 
elements que s’han de tenir en compte des de la pers·
pectiva de Salut Pública.

Barcelona, 29 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 79/X, 
sobre la pèrdua de drets en matèria sanitària
Tram. 390-00079/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 86787 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 79/X, sobre la pèrdua de drets 
en matèria sanitària (tram. 390·00079/10), us informo 
del següent:

Pel que fa al desplegament de la Llei orgànica 2/2010, 
el Govern de la Generalitat aplica la legislació vigent 
en la matèria què inclou l’accés universal a pràctiques 
clíniques efectives de planificació de la reproducció, 
l’elaboració de l’Estratègia de Salut Sexual i Repro·
ductiva i la garantia d’accés a la interrupció voluntària 
de l’embaràs.

Quant a l’accés universal a pràctiques clíniques efecti·
ves de planificació de la reproducció, actualment l’ac·
cés a la contracepció a la xarxa pública queda garantit 
a través de la cartera de serveis de les unitats d’atenció 
a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), on s’inclou el 
consell reproductiu i l’atenció per als mètodes contra·
ceptius.

La retirada dels anticonceptius orals de quarta gene·
ració del finançament públic, efectuada per la Direc·
ció General de Cartera Bàsica del Sistema Nacional de 
Salut i de Farmàcia, no deixen cap buit terapèutic, atès 
que existeixen alternatives terapèutiques a aquests an·
ticonceptius. En aquest sentit, l’informe de l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries conclou que existei·
xen altres anticonceptius orals finançats amb caracte·
rístiques similars d’eficàcia i amb un perfil de segure·
tat menys qüestionable.

En relació al reforç dels recursos destinats a la infor·
mació i l’acompanyament, el desplegament de la Llei 
Orgànica 2/2010 a Catalunya va suposar l’elaboració 
de la Instrucció 02/2012 del CatSalut de prestació de 
la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) en l’àmbit 
del CatSalut. Aquesta Instrucció té especial cura de fer 
complir tots els preceptes de la llei, especialment els 
que fan referència als aspectes d’informació i l’acom·
panyament a les dones que decideixen sotmetre’s a una 
interrupció voluntària de l’embaràs.

Pel que fa al programa Salut i escola i els programes 
d’educació sexual, cal dir que s’estan fent esforços im·
portants per mantenir i garantir el programa, així com 
per impulsar la seva ampliació cap a les etapes infantil i 
primària, potenciant l’educació per a la salut i la part co·
munitària en el marc del Pla Salut, Escola i Comunitat.

Quant a la regulació de l’accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública del CatSalut, aquest ja ha arbi·
trat, sense perjudici de la normativa estatal, els meca·
nismes necessaris per protegir la totalitat de la pobla·
ció que viu a Catalunya, especialment la població més 
sensible que va quedar fora de cobertura amb l’entrada 
en vigor del Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sis·
tema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la segu·
retat de les seves prestacions, a través d’instruccions i 
procediments administratius. Aquestes mesures s’han 
pres tant en l’àmbit de l’accés als serveis assistencials 
com en l’àmbit de la prestació farmacèutica.

En relació a les persones retornades de l’estranger que 
estiguin desocupades i sense prestació, el CatSalut 
mantindrà la TSI en una situació activa a les persones 
registrades en el Registre Central de Persones Assegu·
rades (RCA) si mantenen el requisit d’empadronament 
vigent en un municipi de Catalunya independentment 
de la seva situació d’assegurament per part de l’INSS.

Pel que fa a exigir la convocatòria immediata del Con·
sell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per 
tractar sobre aquestes mesures, cal dir que, la convo·
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catòria de les reunions plenàries del Consell és una 
competència exclusiva del president/a del Consell. 
Les comunitats autònomes no tenen potestat per con·
vocar unilateralment una reunió plenària. Tal com in·
dica el reglament, es requereix l’acord d’una tercera 
part de les comunitats autònomes per convocar una re·
unió plenària. La Ministra de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat va convocar una reunió del Consell Interter·
ritorial que es va celebrar l’11 de juny. En el transcurs 
d’aquesta reunió, vaig tornar a expressar la disconfor·
mitat de la Generalitat de Catalunya i la majoria del 
Parlament català, amb el retorn a un model de Segure·
tat Social que posa en perill la universalitat del siste·
ma. En aquest sentit, el Govern català ha presentat un 
recurs d’inconstitucionalitat contra l’article del Reial 
decret 16/2012 esmentat, que regula aquest canvi. En 
el marc de la reunió, també vaig traslladar l’oposició a 
la derogació de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, 
de salut sexual i reproductiva i de la interrupció volun·
tària de l’embaràs, destacant que la llei vigent havia 
donat bons resultats en termes de salut pública, oferint 
un marc de garanties per a l’exercici d’un dret sense 
generar conflictivitat.

D’altra banda, quant a l’avaluació de les polítiques pú·
bliques de salut sexual, afectiva i reproductiva ens re·
metem al compliment de la moció 19/X presentada el 
9 de gener de 2014.

En l’annex es detallen les accions de desplegament de 
la Llei orgànica 2/2010 dutes a terme pel Departament 
de Salut, la informació que es facilita en cada situació 
a les dones que decideixen sotmetre’s a una interrup·
ció voluntària de l’embaràs, les activitats desenvolupa·
des durant el curs 2012·2013 pel programa Salut i es·
cola així com l’avaluació de les polítiques públiques de 
salut sexual, afectiva i reproductiva del període 2011·
2013 i les propostes d’acció fins al 2015.

Barcelona, 22 d’octubre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Control del compliment de la Moció 99/X, 
sobre el transport sanitari
Tram. 390-00099/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 86786 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 99/X, sobre el transport sani·
tari (tram. 390·00099/10), us informo del següent:

El procediment de contractació de la prestació del ser·
vei de transport sanitari a Catalunya, manté el model 
de transport sanitari català on persisteix la separació 
de la prestació mitjançant les dues modalitats del ser·
vei urgent i no urgent i les característiques tècniques 
de cada modalitat, alhora que cerca la coordinació i 
centralitza la gestió en el Sistema d’Emergències Mè·
diques (SEM). La imatge corporativa queda clarament 
diferenciada en les dues modalitats i en el transport 
sanitari urgent (TSU) es requereix una uniformitat es·
pecífica.

Els vehicles i les dotacions destinades al TSU tindran 
com a activitat principal la prestació de serveis sani·
taris urgents tal i com està recollit en el plec de pres·
cripcions tècniques en el punt referit a la descripció 
general del servei.

En la modalitat urgent, l’adjudicació suposarà que les 
empreses adjudicatàries quedaran obligades a efectu·
ar tots els serveis de transport sanitari que li siguin 
indicats des del la Central de Coordinació Sanitària 
(CECOR) sense que puguin rebutjar la seva realització 
ni per raons materials, ni territorials ni de cap altre ti·
pus. En supòsits d’emergència extraordinària la direc·
ció de SEM es reserva el dret de sol·licitar la mobilit·
zació dels vehicles de reserva i les seves corresponents 
dotacions.

El nou concurs aprofita l’experiència dels darrers 8 
anys per donar la millor cobertura possible a la po·
blació; és per això que el model guanya un tipus de 
vehicle que farà més propera l’atenció medicalitzada 
a aquells llocs on les isòcrones de resposta eren mi·
llorables. El sistema continua, com fins ara, amb una 
xarxa de Suport Vital Bàsic (SVB) amb nodes de Su·
port Vital Avançat (SVA) i la incorporació de Vehicles 
d’Intervenció Ràpida (VIR) que donen una major fle·
xibilitat al sistema. Aquests nous dispositius estan do·
tats d’un metge i un tècnic de transport sanitari (TTS) 
o tècnic en emergències sanitàries (TES). Serà un re·
curs més del SEM i s’activarà i mobilitzarà segons el 
mateix circuit assistencial que la resta de recursos, a 
través de la CECOR del SEM, amb una adaptació dels 
actuals procediments al nou catàleg de recursos dispo·
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nible. Cal dir que per atendre les necessitats de les uni·
tats de SVA expressades en el concurs es precisa d’un 
increment de personal, tant de metges com de TTS o 
TES.

Quant als temps de resposta, durant el primer semes·
tre de 2014 en el 91% de les situacions de presumible 
risc vital (prioritat 0) la primera unitat va arribar en 
menys de 20 minuts, objectiu que es pretén millorar 
amb la planificació del nou concurs.

Pel que fa al pressupost, en l’import pel TSU es manté, 
com a mínim, el pressupost assignat. Quant a les ho·
res de cobertura, el nou model incrementa el nombre 
d’hores de servei, la major part de les quals mitjan·
çant un increment d’hores de cobertura amb unitats de 
SVA.

La informació relativa als ingressos percebuts per ser·
veis prestats a tercers obligats a pagament es troba 
publicada en la Memòria anual i és d’accés públic al 
web del SEM. Així mateix els comptes anuals de cada 
exercici es troben dipositats en el Registre Mercantil, 
registre d’accés públic.

En la nova contractació es mantenen els temps de res·
posta màxims vigents i es demana en les ofertes una 
disminució en el temps dels serveis de transport sani·
tari no urgent no programat i, mitjançant la coordina·
ció del SEM, es realitzarà l’anàlisi de les millors res·
postes d’activitat. El CatSalut, mitjançant el SEM, SA, 
les regions sanitàries i els responsables operatius de 
l’empresa adjudicatària, duran a terme reunions de se·
guiment amb l’objectiu d’adoptar les mesures necessà·
ries per millorar la qualitat del TSNU de caràcter col·
lectiu, adaptant els recorreguts i el perfil dels pacients 
així com controlar el compliment de les millores con·
tractuals a les empreses adjudicatàries.

L’empresa adjudicatària queda sotmesa al règim jurí·
dic general de subrogació del personal que actualment 
presta el servei que legalment sigui d’aplicació, sense 
que s’hagi previst cap condicionant complementari als 
requisits, condicions i supòsits de subrogació del per·
sonal més enllà del conveni col·lectiu i/o normativa de 
caràcter laboral que resulti d’aplicació.

Pel que fa als professionals del sector del transport sa·
nitari, el Govern, mitjançant el Departament de Sa·
lut, ha donat compliment a la Moció Parlamentària i 
a l’establert al Reial decret 836/2012 publicant l’Ordre 
SLT/170/2014, de 26 de maig, de regulació del proce·
diment d’habilitació del personal conductor de vehi·
cles de transport sanitari per carretera que no tingui la 
qualificació requerida a l’esmentat Reial decret. L’àm·
bit d’aplicació especifica que poden sol·licitar l’habili·
tació els qui a la data d’entrada en vigor del Reial de·
cret estiguessin treballant o haguessin treballat com a 
conductors o ajudants, inclosos els portalliteres, així 
com també els que hagin dut a terme aquestes funci·
ons com a personal voluntari. El procediment d’acre·
ditació de l’experiència laboral i les competències pro·

fessionals i la seva equivalència amb mòduls o unitats 
del títol de Formació professional de Tècnic en emer·
gències sanitàries es du a terme gràcies a diferents 
processos del Departament d’Ensenyament. Així:

1. Tots els treballadors que tenen el TTS i una experi·
ència laboral de com a mínim dos anys en ambulànci·
es de SVA o de suport vital intermedi i participen en 
els processos de «reconeixement» de l’experiència la·
boral o «acreditació de competències», se’ls reconeix 
o acrediten els següents mòduls professionals del cicle 
formatiu de grau mig d’emergències sanitàries: dota·
ció sanitària del vehicle (132 h), atenció sanitària inici·
al en situació d’emergències (132 h), atenció sanitària 
especial en situació d’emergències (330 h) i evacuació 
i trasllat de pacients (198 h).

2. Tots els treballadors que tenen el TTS i una experi·
ència laboral de com a mínim dos anys en ambulàncies 
de SVB, se’ls reconeixen o acrediten els següents mò·
duls o unitats formatives (UF) següents: UF2 i UF4 de 
dotació sanitària del vehicle (50 h), atenció sanitària 
inicial en situació d’emergències (132 h) i la UF1, UF2 
i UF3 d’evacuació i trasllat de pacients (115 h).

3. Tots els treballadors que tenen el TTS i una expe·
riència mínima de dos anys en transport sanitari pro·
gramat, se’ls reconeixen o acrediten les següents uni·
tats formatives: UF4 de dotació sanitària del vehicle 
(25 h), la UF1 d’atenció sanitària inicial en situació 
d’emergències (96 h) i la UF2 i UF3 d’evacuació i tras·
llat de pacients (90 h).

En tots els casos, els treballadors poden obtenir l’exemp·
ció de la formació en Centres de Treball (383 h).

Les convocatòries anuals específiques per obtenir el tí·
tol de tècnic en emergències sanitàries són competèn·
cia del Departament d’Ensenyament, i per al curs 2014·
2015 es tornaran a convocar 1.100 places.

Quant al nou concurs de transport sanitari, el proce·
diment de contractació es realitzarà amb base a la di·
visió territorial de lots, que coincideixen amb les re·
gions sanitàries, el Consorci Sanitari de Barcelona i 
els sectors sanitaris. El procediment especifica que el 
sistema de valoració dels criteris susceptibles de judici 
de valor tenen una valoració màxima de 49 punts (so·
bre 100) i els criteris avaluables automàticament tenen 
una valoració màxima de 51 punts (sobre 100). S’ha 
intentat mantenir un equilibri en la ponderació dels 
diferents criteris de valoració, que comporti aconse·
guir una oferta que asseguri una prestació de qualitat 
al millor preu.

Per tal de salvaguardar la lliure competència i tal i 
com la normativa contractual preveu, es preserven els 
principis d’igualtat i transparència, que es tradueixen 
en un tractament igualitari i no discriminatori dels li·
citadors i, a l’hora de valorar les ofertes, s’atendrà a 
criteris de valoració que afectin a aspectes intrínsecs a 
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la prestació del serveis, al procediment d’execució i als 
resultats d’aquesta.

Barcelona, 29 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 110/X, 
sobre el Fons de foment del Programa de 
barris i àrees urbanes d’atenció especial
Tram. 390-00110/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 86012 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 110/X, sobre el Fons de foment 
del Programa de barris i àrees urbanes d’atenció espe·
cial (tram. 390·00110/10), us informo del següent:

Els projectes de barris aprovats en les set convocatòri·
es realitzades en el marc de la Llei de Barris preveuen 
una inversió total compromesa de 1.330 M€ (Genera·
litat i ajuntaments) per a la millora integral dels barris 
d’arreu de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya des de l’inici de les actu·
acions dels programes de barris (any 2005) ha pressu·
postat 419,7 M€, destinats al pagament de les subven·
cions justificades pels ajuntaments.

Fins a l’actualitat, els ajuntaments han justificat despe·
ses per un total de 806,1 M€, les quals la Generalitat li 
correspon el pagament de subvencions per un import 
total de 406,7 M€.

Tot això, cal dir que fins l’any 2008 el pressupost des·
tinat era molt superior a les justificacions que realit·
zaven els ajuntaments, conseqüentment les dotacions 
previstes es perdien l’any següent.

Així mateix, des de l’any 2009, les dotacions pressu·
postàries previstes han estat inferiors als pagaments 
que ha d’assumir la Generalitat de Catalunya i s’ha 
acumulat, per tant, un deute de 145,8 M€.

També s’adjunta el quadre 1 amb tots els projectes de 
barris per convocatòria.

Barcelona, 14 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre les políti-
ques d’ocupació per a joves
Tram. 354-00340/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari Socia·
lista, Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata·
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds · Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamen·
tari de Ciutadans, Grup Mixt (reg. 84471).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques de Jo·
ventut, 29.10.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02042/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
82801).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02043/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
82801).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02044/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
82801).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02045/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
82801).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis Oficials 
d’A gents de la Propietat Immobiliària de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02046/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
82801).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02050/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de l’Advocacia Catalana 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02051/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02052/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02053/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02054/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02055/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02056/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02057/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Administradors de 
Finques de Barcelona-Lleida amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02058/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02059/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalu-
nya
Tram. 352-02060/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 84035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé i Favaró, director de la Comissió de Co-
dificació de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02061/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 85514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Isac i 
Aguilar, registrador de la propietat i presi-
dent de la Secció de Drets Reals de la Co-
missió de Codificació de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalu-
nya
Tram. 352-02062/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 85514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença de Sergio Na-
sarre Aznar, responsable de la Càtedra 
d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02063/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 85514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02064/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 85514 i 87836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença de Luis Alfre-
do Suárez Arias, registrador de la propietat 
i president del Deganat dels Registradors 
de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02065/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 85514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença de Carles Sala i 
Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana, 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02066/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 85514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02067/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 85514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02068/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis Oficials 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02069/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Deganat dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02070/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02071/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Administra-
dors de Finques de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02072/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02073/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis Territorials 
d’Administradors de Finques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02074/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02075/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori de Dret Privat de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02076/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02077/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02078/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat tempo-
ral i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02079/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori dels Drets Econòmics 
Socials i Culturals amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02080/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Prohabitatge amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de 
la propietat temporal i de la propietat com-
partida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 352-02081/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.
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Proposta de compareixença de Sergio Na-
sarre Aznar, catedràtic de dret civil i direc-
tor de la Càtedra d’Habitatge a la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02082/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana de Catalunya (reg. 86454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02083/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02084/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02085/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02086/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02087/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Deganat dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 352-02088/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Gremis de Cons-
tructors i Obres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02089/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Administra-
dors de Finques de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02090/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalu-
nya
Tram. 352-02091/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de Contractistes d’Obres 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02092/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02093/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.



3 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

4.53.05. INFORMACIó 133

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Català del Sòl amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propi-
etat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02094/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives d’Ha-
bitatges de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02095/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Promotors 
Públics de Sòl i Habitatge . AVS Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02096/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02097/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 86456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02098/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 86458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02099/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 86458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 352-02100/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 86458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compar-
tida al llibre cinquè del Codi civil de Catalu-
nya
Tram. 352-02101/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 86458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença d’Albert Vaquer 
Aloy, catedràtic de dret civil de la Universi-
tat de Lleida, amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02102/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 86458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Proposta de compareixença de Rafael Cas-
tiñeira Carnicero, registrador de la propie-
tat a Rubí (Vallès Occidental), amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 352-02103/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 86458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 29.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Ana Fernán-
dez, delegada de Comissions Obreres del 
personal laboral del Departament de Justí-
cia, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre els canvis en 
el model d’atenció mèdica als centres de 
tancament terapèutic de justícia juvenil
Tram. 356-00841/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
27, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 517.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Amnistia Internacional davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè presenti el document 
«Catalunya. Una agenda de drets humans»
Tram. 356-00870/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera·
ció, en la sessió 19, tinguda el 24.10.2014, DSPC·C 518.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Omega Research Foundation da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre els treballs de recerca amb relació al 
material antiavalots i de control de masses 
en esdeveniments polítics
Tram. 356-00885/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 21, tinguda el 
23.10.2014, DSPC·C 513.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre els resultats 
de les polítiques de salut
Tram. 355-00146/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 22 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 516.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre l’estratègia industrial i els 
programes de desenvolupament
Tram. 355-00157/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar·
tament d’Empresa i Ocupació (reg. 86395).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 23.10.2014.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la política energètica i el Pla 
d’energia i canvi climàtic 2012-2020
Tram. 355-00158/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa 
i Ocupació sobre les actuacions en política 
industrial i el Pacte per la indústria a Cata-
lunya
Tram. 355-00159/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre el sector forestal i el projecte de 
clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 355-00160/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el sector forestal i el projec-
te de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 355-00161/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre l’acord de diàleg social per-
manent
Tram. 355-00162/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el contingut i l’abast del Pla 
estratègic empresarial i per a l’ocupació de 
les Terres de l’Ebre
Tram. 355-00163/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el Pla estratègic de les Ter-
res de l’Ebre encarregat a la Universitat Ro-
vira i Virgili
Tram. 355-00164/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

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

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de la Vall d’Aran 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00710/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPC·
C 475.

Compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors de la Vall 
d’Aran amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 353-00711/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPC·
C 475.

Compareixença de Juan Antonio Serrano 
Iglesias, president del Gremi d’Hostaleria de 
la Val d’Aran, amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00718/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPC·
C 475.

Compareixença de Ròsa Maria Salguei-
ro Pujós, directora del Centre de Recursos 
Pedagògics, SE Val d’Aran, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00726/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPC·
C 475.

Compareixença d’Anna Mulà, en representa-
ció de la Comissió de Protecció dels Drets 
dels Animals del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona i de la Fundació Franz Weber, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 353-00730/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.
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Compareixença d’Urs Pilz, president de l’As-
sociació Europea de Circ, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00732/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença de Joyce Hatheway Poole, 
de la Universitat de Cambridge, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 353-00735/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 16 de la Comissió d’Agricul·
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença de Marc Bekoff, professor 
emèrit d’ecologia i biologia evolutiva de la 
Universitat de Colorado, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00736/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 16 de la Comissió d’Agricul·
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença de Carmen Maté García, in-
vestigadora i col·laboradora de la Facultat 
de Biologia de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00737/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença de Jaume Fatjó, doctor en 
veterinària i director de la Càtedra Funda-
ció Afinitty «Animals i Salut» de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00738/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença de Magda Oranich, pre-
sidenta de la Comissió de Protecció dels 
Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00739/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 16 de la Comissió d’Agricul·
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.
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Compareixença de Jordi Portabella i Calve-
te, biòleg, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00740/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença de Marta Tafalla, doctora en 
filosofia per la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00741/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença de Ramon Garcia, auxiliar 
sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia 
de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 353-00742/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença d’Alejandra Garcia, perio-
dista, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00743/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 16 de la Comissió d’Agricul·
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença d’Adela Cortina, catedràti-
ca d’ètica i filosofia de la Universitat de Va-
lència, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00747/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 16 de la Comissió d’Agricul·
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença de Jaime Vidal, etòleg de 
gossos, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00751/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00781/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 46 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 
512.
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Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap 
de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00782/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 46 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 
512.

Compareixença de Maria Àngels Barbarà i 
Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 353-00783/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 46 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 
512.

Compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, 
president de Transparència Internacional 
Espanya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 353-00790/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 46 de la Comissió d’Afers Ins·
titucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 512.

Compareixença de Helen Darbishire, direc-
tora executiva d’Access Info Europe, amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00791/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 46 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 
512.

Compareixença de Daniel Innerarity, cate-
dràtic de filosofia i investigador de la Uni-
versitat del País Basc, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 353-00792/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 46 de la Comissió d’Afers Ins·
titucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 512.

Compareixença de Manuel Villoria Mendi-
eta, catedràtic de ciències polítiques de la 
Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00793/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 46 de la Comissió d’Afers Ins·
titucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 512.

Compareixença de Joaquim Brugué i Torru-
ella, catedràtic de ciència política i director 
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00794/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 46 de la Comissió d’Afers Ins·
titucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 512.

Compareixença de Josep Maria Vallès i Ca-
sadevall, catedràtic de ciències polítiques 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00795/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 46 de la Comissió d’Afers Ins·
titucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 512.
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Compareixença de Bruce Cain, professor de 
ciència política de la Universitat de Califòr-
nia a Berkeley, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 353-00796/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 46 de la Comissió d’Afers Ins·
titucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 512.

Compareixença de Francesc Torralba Rose-
lló, catedràtic d’ètica de la Universitat Ra-
mon Llull, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 353-00799/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 46 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 
512.

Compareixença de Joat Henrich i Ballester, 
president de l’Associació Catalana de Gestió 
Pública, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 353-00801/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 46 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 
512.

Compareixença del president de l’Associa-
ció de Tècnics de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 353-00804/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 46 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 
512.

Compareixença de Victòria Camps Cervera, 
catedràtica d’ètica de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 353-00805/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 46 de la Comissió d’Afers Ins·
titucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 512.

Compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00806/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 46 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 
512.

Compareixença de Byung-Chul Han amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00808/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 46 de la Comissió d’Afers Ins·
titucionals, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 512.

Compareixença d’Immanuel Birmelin, etòleg 
de la Universitat de Friburg, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00809/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’A gricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.
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Compareixença de Luis Flores Girón, veteri-
nari de fauna salvatge, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00810/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença de Leonardo Anselmi Rafa-
elli, director executiu de la Fundació Franz 
Weber i membre de l’Associació Animalista 
Libera, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00811/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 510.

Compareixença del president o d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de cooperatives
Tram. 353-00812/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Cooperatives d’Habitatges de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives
Tram. 353-00813/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives de Serveis i de 
Cooperatives de Transportistes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives
Tram. 353-00814/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del president o d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00816/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del president o d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 353-00817/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Compareixença del director o d’una repre-
sentació de la Confederació de Cooperati-
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 353-00818/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de David Cos, president del 
grup Clade, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 353-00819/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Miquel Àngel Oliva, di-
rector general d’Abacus Cooperativa, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00820/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Ricard Fernández Onti-
veros, director general de Suara Cooperati-
va, amb relació al Projecte de llei de coope-
ratives
Tram. 353-00821/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’Antoni Pané, director ge-
neral de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00822/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Carles de Ahumada, di-
rector de la cooperativa L’Olivera, amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00823/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de 
Coop57, cooperativa de serveis financers 
ètics i solidaris, amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 353-00825/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Compareixença de Lluís Roig, gerent de Ce-
llers Domenys i president de l’Associació de 
Seccions de Crèdit, amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 353-00827/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de la 
Caixa d’Enginyers, Societat Cooperativa de 
Crèdit, amb relació al Projecte de llei de co-
operatives
Tram. 353-00828/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del director general d’Eco-
nomia Social i Cooperativa i Treball Autònom 
i responsable del Registre Central de Coo-
peratives de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00830/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació del Món Rural amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00831/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, co-
ordinador del Fòrum d’Economia Social, 
amb relació al Projecte de llei de coopera-
tives
Tram. 353-00832/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Gitanes de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de co-
operatives
Tram. 353-00833/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de coopera-
tives
Tram. 353-00834/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Compareixença de Llorenç Serrano, coor-
dinador de l’Àrea d’Economia Social de Co-
missions Obreres de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00835/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Guernica Facundo, coor-
dinadora de LabCoop, Laboratory of Coope-
rative Social Entrepreneurship, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00836/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Comptabilitat i Direc-
ció amb relació al Projecte de llei de coope-
ratives
Tram. 353-00837/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’Ivan Miró i Acedo, investi-
gador en economia social i docent d’història 
del cooperativisme al postgrau d’Economia 
Cooperativa de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 353-00838/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut de Govern i Polítiques Públiques de la 
Universitat Autònoma de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00839/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Francesc Iglésies, pro-
fessor d’economia social de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 353-00840/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut de Formació Contínua de la Universitat 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 353-00841/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Miquel Miró, expert en fi-
nances cooperatives, amb relació al Projec-
te de llei de cooperatives
Tram. 353-00842/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Compareixença de Jordi Garcia Jané, espe-
cialista en cooperativisme i economia soli-
dària, amb relació al Projecte de llei de co-
operatives
Tram. 353-00843/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedrà-
tic d’economia financera i comptabilitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00844/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Mònica Reig, directora 
del programa Partners d’Esade i ex-directo-
ra general de la cooperativa CTF, amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00845/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, 
eco nomista, professor de règim fiscal de 
l’empresa i sistema fiscal espanyol de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i assessor de la Fede-
ració de Cooperatives de Serveis, amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00846/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Carme Díaz Corral, eco-
nomista i investigadora en cooperativisme i 
gènere, amb relació al Projecte de llei de co-
operatives
Tram. 353-00847/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Cristina R. Grau i López, 
advocada mercantilista i experta en dret co-
operatiu, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 353-00848/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Mar Garriga, advocada 
experta en cooperatives i cap del Servei Ju-
rídic i Laboral de la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00849/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea d’Aturats davant la Comissió de Po-
lítiques de Lluita contra la Desocupació per 
a explicar les seves reivindicacions i propos-
tes amb relació a la desocupació
Tram. 357-00244/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació.
Acord: Mesa del Parlament, 28.10.2014.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a informar sobre l’accessibilitat 
universal dels estudiants sords
Tram. 357-00313/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 23.10.2014, 
DSPC·C 515.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Juristes en Defensa de la Llen-
gua Pròpia davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans per a informar sobre la situ-
ació del català en l’àmbit de l’Administració 
de justícia
Tram. 357-00324/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 23.10.2014, DSPC·
C 517.

Compareixença del degà a Catalunya del 
Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantils davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans per a posicionar-se sobre les 
propostes en curs per a reformar les fun-
cions dels registres i sobre la col·laboració 
amb les administracions territorials i ambi-
entals
Tram. 357-00328/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 35 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia i Drets Humans, tinguda el 17.10.2014.

Compareixença d’una representació de Me-
dicus Mundi davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació per a pre-
sentar l’informe «La salut en la cooperació i 
l’ajuda humanitària 2013»
Tram. 357-00598/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 24.10.2014, DSPC·C 518.

Compareixença d’una representació d’Au-
tors i Autores en Perill d’Extinció davant la 
Comissió de Cultura i Llengua per a exposar 
la seva posició amb relació a la socialització 
dels llibres
Tram. 357-00682/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 514.

Compareixença d’una representació de l’Or-
questra Simfònica del Vallès davant la Co-
missió de Cultura i Llengua per a presentar 
els projectes musicals i socials de l’entitat
Tram. 357-00716/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 514.

Compareixença de José Antonio Bruna Vila-
nova, conseller del Consell General d’Aran, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre la seva posició amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 357-00719/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPC·C 
475.
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Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Interior, en 
compliment de la Moció 144/X, per a infor-
mar sobre les agressions racistes de Lleida 
del 22 de setembre de 2014
Tram. 357-00750/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’In·
terior, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 513.

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Universitats i Recerca davant la 
Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00752/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Es·
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 28.10.2014, 
DSPC·C 519.

Compareixença d’una representació del De-
partament d’Ensenyament davant la Comis-
sió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00753/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Es·
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 28.10.2014, 
DSPC·C 519.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00754/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Es·
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 28.10.2014, 
DSPC·C 519.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Moviments de Renovació Pe-
dagògica de Catalunya davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00755/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Es·
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 28.10.2014, 
DSPC·C 519.

Compareixença d’Elena Sintes Pascual, so-
ciòloga, davant la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 357-00756/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària, tinguda el 28.10.2014, 
DSPC·C 519.

Compareixença d’una representació d’Arhoe 
Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària per a informar sobre les ac-
tivitats de l’associació, les conclusions dels 
congressos i les propostes per a racionalit-
zar els horaris
Tram. 357-00757/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Estudi de la Refor·
ma Horària.
Acord: Mesa del Parlament, 28.10.2014.

Compareixença de Carles Ruiz, representant 
de Localret, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació per a explicar la visió d’aquesta 
empresa sobre la nova Llei general de tele-
comunicacions
Tram. 357-00758/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Compareixença del president d’Ecom da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a explicar les propostes d’integració i d’in-
serció laboral de les persones amb discapa-
citat en l’empresa ordinària
Tram. 357-00759/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de la presidenta de l’Asso-
ciació Catalana de Treball amb Suport (Ac-
tas) davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció per a explicar les propostes d’integració 
i d’inserció laboral de les persones amb dis-
capacitat en l’empresa ordinària
Tram. 357-00760/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del president de l’Associa-
ció Catalana per a la Promoció de les Per-
sones Sordes (Acapps) davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a explicar les pro-
postes d’integració i d’inserció laboral de les 
persones amb discapacitat en l’empresa or-
dinària
Tram. 357-00761/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Pere Guerra Serra, re-
presentant a Catalunya de l’Associació Na-
cional de Productors d’Energia Fotovoltai-
ca (Anpier), davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a explicar la situació del sec-
tor de l’energia fotovoltaica
Tram. 357-00763/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec Joves Empresaris davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a presentar la 
sectorial de joves empresaris de Pimec
Tram. 357-00764/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació del col-
lectiu Parad@s +50, de Terrassa (Vallès Oc-
cidental), davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a explicar la seva visió de la 
realitat i les seves propostes
Tram. 357-00765/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Club del Trabajo, de Badia del Va-
llès (Vallès Occidental), davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a explicar la seva 
visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 357-00766/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Desocupats Actius de la Garrot-
xa davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a explicar la seva visió de la realitat i les 
seves propostes
Tram. 357-00767/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre la Directiva 2012/13/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa al 
dret a la informació en els processos penals
Tram. 357-00768/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 513.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Desocupats Majors de 50 Anys, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a explicar la seva visió de la realitat i les 
seves propostes
Tram. 357-00769/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Desocupats Grans Actius, de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a explicar la seva visió de la realitat i les 
seves propostes
Tram. 357-00770/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del secretari d’Ocupació 
i Relacions Laborals davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur 
i les mesures per a fomentar l’ocupació
Tram. 357-00771/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Xavier Casares, presi-
dent del Consell Català de Formació Profes-
sional, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre el compliment de 
la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per 
a fomentar l’ocupació
Tram. 357-00772/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
presentar l’acord de diàleg social permanent
Tram. 357-00773/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a presentar 
l’acord de diàleg social permanent
Tram. 357-00774/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a presentar l’acord de diàleg social per-
manent
Tram. 357-00775/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció per a presentar l’acord de diàleg social 
permanent
Tram. 357-00776/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de Fe-
pime Catalunya davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a presentar l’acord de 
diàleg social permanent
Tram. 357-00777/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de la 
coordinadora de Contact Center de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar 
la problemàtica del sector
Tram. 357-00778/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del director general de Te-
lecomunicacions i Societat de la Informació 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a explicar l’ús de recursos públics per a 
la monitorització de les xarxes socials amb 
criteris ideològics per mitjà del Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 357-00779/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Inspectors de Treball i Seguretat So-
cial davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció per a informar sobre els incompliments 
de les condicions acordades per l’Adminis-
tració de l’Estat i la Generalitat amb relació 
al traspàs de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social
Tram. 357-00780/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Pere Guerra Serra, dele-
gat a Catalunya de l’Associació Nacional de 
Productors d’Energia Fotovoltaica, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a expli-
car la situació del sector de l’energia foto-
voltaica
Tram. 357-00781/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a explicar la situació 
del sector elèctric i els efectes sobre el con-
junt de la indústria i la possible vaga secto-
rial
Tram. 357-00782/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar 
la situació del sector elèctric i els efectes 
sobre el conjunt de la indústria i la possible 
vaga sectorial
Tram. 357-00783/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del director general del 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
informar sobre el sector forestal i el projecte 
de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 357-00784/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del director general de Me-
di Natural i Biodiversitat davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
el sector forestal i el projecte de clúster de la 
fusta i la biomassa
Tram. 357-00785/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’Alfons Labrador, director 
d’estudis de Comissions Obreres de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció per a explicar l’Informe sobre l’evolució 
de les desigualtats socials a Catalunya, ela-
borat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindi-
cals
Tram. 357-00786/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’Alba Garcia Sánchez, se-
cretària de la Dona i Cohesió Social de Co-
missions Obreres de Catalunya, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a ex-
plicar l’Informe sobre l’evolució de les de-
sigualtats socials a Catalunya, elaborat pel 
Centre d’Estudis i Recerca Sindicals
Tram. 357-00787/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’Helena Villarejo Galende, 
professora de dret administratiu de la Uni-
versitat de Valladolid, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
el marc jurídic dels centres comercials ur-
bans i els business improvement districts 
(BID)
Tram. 357-00788/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Compareixença de Juan Alfonso Santama-
ría, catedràtic de dret administratiu, davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació per a in-
formar sobre el marc jurídic dels centres co-
mercials urbans i els business improvement 
districts  (BID)
Tram. 357-00789/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Fernando Mora Bonge-
ra, expert en àrees empresarials i secretari 
d’ajuntament, davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació per a informar sobre el marc 
jurídic dels centres comercials urbans i els 
business improvement districts  (BID)
Tram. 357-00790/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de 
Gesturbà, Associació per a la Gestió dels 
Centres Urbans de Catalunya, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre el marc jurídic dels centres comerci-
als urbans i els business improvement dis-
tricts  (BID)
Tram. 357-00791/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del director general de Co-
merç davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre el Decret de ven-
da no sedentària
Tram. 357-00792/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de l’Eix 
Comercial Sant Andreu davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
el projecte d’ampliació del centre comercial 
La Maquinista
Tram. 357-00793/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Veïns de Sant Andreu de 
Palomar davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre el projecte 
d’ampliació del centre comercial La Maqui-
nista
Tram. 357-00794/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Veïns del Bon Pastor davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el projecte d’ampliació del centre 
comercial La Maquinista
Tram. 357-00795/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de la 
plataforma Afectados por AFV Union Hipo-
tecaria davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre la situació creada 
per les actuacions de determinats presta-
dors en el refinançament de deutes
Tram. 357-00796/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.
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Compareixença de Francesc Barriendos, en 
representació d’Alfer Motos, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar 
la situació del sector de la motocicleta elèc-
trica
Tram. 357-00797/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Marc Barceló, en repre-
sentació de Volta Motorbikes, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar 
la situació del sector de la motocicleta elèc-
trica
Tram. 357-00798/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’Eduard Torres, en repre-
sentació de Torrot Electric Europe, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a expli-
car la situació del sector de la motocicleta 
elèctrica
Tram. 357-00799/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença de Xavier López, en repre-
sentació de l’Associació Catalana de la Mo-
to Elèctrica, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a explicar la situació del sec-
tor de la motocicleta elèctrica
Tram. 357-00800/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del secretari d’Ocupació 
i Relacions Laborals davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a explicar els cri-
teris d’elaboració del Programa operatiu del 
Fons social europeu de Catalunya 2014-2020
Tram. 357-00801/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença del secretari d’Ocupació 
i Relacions Laborals davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar del ba-
lanç del Programa operatiu del Fons social 
europeu de Catalunya 2007-2013
Tram. 357-00802/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a presentar l’informe «Indicadors socials 
a Catalunya amb relació al context estatal i 
europeu»
Tram. 357-00803/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC·C 511.

Compareixença d’Ana Fernández, delega-
da de Comissions Obreres del personal la-
boral del Departament de Justícia, davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans per 
a informar sobre els canvis en el model 
d’atenció mèdica als centres de tancament 
terapèutic de justícia juvenil
Tram. 357-00804/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 27, tinguda el 23.10.2014, DSPC·C 517.
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Compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a presentar el document «Catalunya. Una 
agenda de drets humans»
Tram. 357-00805/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro·
pea i Cooperació en la sessió 19, tinguda el 24.10.2014, 
DSPC·C 518.

Compareixença d’una representació d’Ome-
ga Research Foundation davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre els treballs de 
recerca amb relació al material antiavalots i 
de control de masses en esdeveniments po-
lítics
Tram. 357-00806/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 21, tin·
guda el 23.10.2014, DSPC·C 513.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Adminis-
tració local
Tram. 380-00005/10

Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre 
la suspensió
Reg. 81378 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.10.2014

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: 1996·2014

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 1996·2014

Sobre: Art. Primero, apartados dos, tres, cinco, siete, 
ocho, nueve, diez, once, trece, catorce, dieciséis, die·
cisiete, dieciocho, diecinueve, veintitrés, veinticinco, 
veintiocho, treinta y treinta y seis; disposiciones adi·
cionales novena, apartado 1, undécima, decimoquinta 
y decimoséptima y disposiciones transitorias prime·
ra, segunda, tercera, cuarta, quinta y undécima de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal el día 28 de marzo de 2014, el Letra·
do del Parlamento de Cataluña, en la representación 
que legalmente ostenta, promueve recurso de inconsti·
tucionalidad contra el art. 1, apartados dos, tres, cinco, 
siete, ocho, nueve, diez, once, trece, catorce, dieciséis, 
diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintitrés, veinticin·
co, veintiocho, treinta y treinta y seis; disposiciones 
adicionales novena, apartado 1, undécima, decimo·
quinta y decimoséptima y disposiciones transitorias 
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y undécima 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionaliza·
ción y sostenibilidad de la Administración local, pu·
blicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 312, de 
30 de diciembre de 2013. En el escrito de demanda se 
solicita la declaración de inconstitucionalidad y nuli·
dad de las disposiciones impugnadas, y, por medio de 
otrosí, se interesa la suspensión cautelar de alguno de 
los preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
que se impugnan.

Al respecto, se alega en la demanda que la Constitu·
ción Española y la Ley Orgánica del Tribunal Cons·
titucional (LOTC) no prohíben la suspensión de pre·
ceptos de una ley estatal, ni expresa ni tácitamente y, 
aun admitiendo que la doctrina de este Tribunal en·
tiende que el impedimento para acordar la suspensión 
reside precisamente en que no se ha atribuido expre·
samente al Tribunal dicha facultad (con cita de ATC 
141/1989, de 14 de marzo, FJ 2), se considera que éste 
es un criterio que puede variar. Y ello, porque se inter·
preta el art. 30 LOTC en el sentido de que no impide 
una suspensión cautelar eventual acordada en función 
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de las características del caso. A su juicio, la literali·
dad del artículo impide la suspensión de la aplicación 
de la ley impugnada pero no impide la suspensión de 
aquellos preceptos concretos de cuya constitucionali·
dad existen dudas razonables.

Se expone en la demanda que el Tribunal Constitucio·
nal reconoce que la existencia de un régimen de tute·
la cautelar es un imperativo constitucional y que para 
la aplicación de la medida cautelar consistente en la 
suspensión cautelar exige la concurrencia de dos re·
quisitos: la apariencia de buen derecho ( fumus boni iu-
ris), y el peligro de mora procesal (periculum in mo-
ra). Entiende el recurrente que, en este caso, concurren 
ambos requisitos, y respecto al segundo considera que 
las disposiciones de la Ley 27/2013 crean un perjuicio 
fáctica y jurídicamente irreparable debido a su irrever·
sibilidad, ya que establece en numerosos preceptos un 
plazo de aplicación en cuestiones donde existe la clara 
posibilidad que la pretensión sea estimada finalmente 
de forma positiva.

En resumen, se considera que es necesario un overru-
ling de la regla general denegatoria de la suspensión de 
las leyes estatales que implique la admisión por parte 
del Tribunal de un nuevo criterio, con atención al cual 
puede ser acordada en atención a la irreversibilidad de 
los daños la medida cautelar. Concretamente se ale·
ga que, en este caso, el eventual restablecimiento del 
derecho constitucional vulnerado sería tardío y en al·
gunos supuestos podría suponer que no sea realmen·
te efectivo. La suspensión sólo se solicita respecto de 
la disposición transitoria cuarta, del apartado primero 
de la disposición adicional novena, del apartado uno 
(primer párrafo), dos y cuatro (segundo y tercer pá·
rrafos) de la disposición adicional novena de la Ley 
reguladora de las bases del régimen local (LBRL), en 
la redacción dada por el apartado treinta y seis del ar·
tículo primero de la Ley 27/2013 y de la disposición 
transitoria undécima, por considerar que su contenido 
y efectos pueden generar un perjuicio inmediato grave 
e irreversible.

2. Por providencia de 27 de mayo de 2014, el Pleno 
del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección 
Segunda, acordó admitir a trámite el recurso de in·
constitucionalidad y dar traslado de la demanda y do·
cumentos presentados, conforme establece el art. 34 
LOTC, al Congreso de los Diputados, al Senado y al 
Gobierno al objeto de que, en el plazo de quince días, 
pudieran personarse en el proceso y formular las ale·
gaciones que estimaren convenientes. Asimismo, y en 
cuanto a la solicitud de suspensión cautelar formulada 
en el escrito de interposición, se acordó oír a las partes 
mencionadas para que en dicho plazo puedan realizar 
las alegaciones que estimen oportunas. Finalmente, se 
acordó publicar la incoación del recurso en el Boletín 
Oficial del Estado.

3. El Presidente del Congreso de los Diputados, me·
diante escrito registrado en este Tribunal el 5 de junio 

de 2014, comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara 
por el que se personaba en el proceso, ofreciendo su 
colaboración.

4. El Presidente del Senado, mediante escrito registra·
do en el Tribunal el 11 de junio de 2014, comunicó que 
la Cámara se personaba en el proceso, ofreciendo su 
colaboración.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de junio 
de 2014, se personó el Abogado del Estado y solicitó 
prórroga del plazo para formular alegaciones por ocho 
días más, y por providencia de 12 de junio de 2014, 
el Pleno acordó tenerle por personado y concederle la 
prórroga solicitada.

6. Con fecha 2 de julio de 2014 tuvo entrada en este 
Tribunal escrito de alegaciones del Abogado del Esta·
do, en el que solicita que, en su día, se dicte Sentencia 
en la que se desestime íntegramente el recurso de in·
constitucionalidad.

7. Mediante escrito registrado el 4 de julio de 2014, el 
Abogado del Estado evacua el trámite de alegaciones 
relativo a la solicitud de suspensión cautelar de alguno 
de los preceptos impugnados, formulada por el Parla·
mento de Cataluña. Solicita el Abogado del Estado la 
inadmisión de la solicitud de suspensión o, subsidia·
riamente, su íntegra desestimación.

Entiende el Abogado del Estado que de acuerdo con la 
Constitución y el art. 30 LOTC, así como conforme a 
la doctrina de este Tribunal, el mismo tiene vedada la 
posibilidad de suspender la aplicabilidad de la ley esta·
tal (AATC 128/1996, de 21 de mayo, FJ 2; 266/2000, 
de 14 de noviembre, FJ único; 58/2006, de 15 de febre·
ro, FJ 4; y 90/2010, de 14 de julio, FJ 2). A su juicio, 
esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación 
de contrario de que el art. 30 LOTC sólo se refiere a la 
impugnación de la ley en su conjunto y no a la dirigi·
da únicamente contra alguno de sus preceptos, ya que 
la imposibilidad de suspender la vigencia de una ley se 
refiere tanto a ésta en su conjunto como a los preceptos 
que la integran (AATC 141/1989, 266/2000, 58/2006, y 
90/2010). En relación con este último Auto se mantiene 
por el Abogado del Estado que si el Tribunal Constitu·
cional no modificó el criterio jurisprudencial reiterado 
de la imposibilidad de suspender cautelarmente una ley 
del Estado cuando, a su juicio, estaba en juego el va·
lor jurídico constitucional de la protección de la vida 
humana, no debe modificarse ahora porque la garantía 
institucional de la autonomía local no alcanza el princi·
pio esencial del valor de la vida humana.

Por otra parte, y aunque no es alegado por el Parla·
mento de Cataluña, expone que resultaría inadmisible 
el planteamiento de una autocuestión de inconstitucio·
nalidad en relación con el art. 30 LOTC, lo que ya fue 
resuelto por el citado ATC 90/2010.

En consecuencia, a juicio del Abogado del Estado, 
ni el argumento de los graves e irreversibles efectos 
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que puede producir la aplicación de las normas aludi·
das ni la existencia de un hipotético fumus boni iuris 
por razón de que la Ley estaría infringiendo precep·
tos de la Constitución, desvirtúa la reiterada doctrina 
del Tribunal Constitucional sobre la imposibilidad de 
suspensión de los preceptos impugnados, sin que, en 
consecuencia, sea preciso analizar los razonamien·
tos relativos a la existencia de periculum in mora y 
de fumus bonis iuris, de acuerdo con lo afirmado en 
el citado ATC 90/2010. Entiende el Abogado del Es·
tado que, con independencia de cuál sea el conteni·
do de los preceptos impugnados y de la eficacia ju·
rídica que proyecten, el quid de la cuestión suscitada 
versa exclusivamente sobre un problema de alcance de 
la jurisdicción y competencias decisorias del Tribunal 
Constitucional, tal como han sido configuradas éstas 
objetivamente por la Ley Orgánica del Tribunal Cons·
titucional y por la Constitución.

En definitiva, considera el Abogado del Estado que la 
petición de suspensión de concretos preceptos de la 
Ley 27/2013 es una petición que, desde la perspectiva 
procesal y desde el plano sustantivo propio de la vi·
gencia y efectividad de los fundamentos constitucio·
nales que legitiman la potestad del cuerpo legislativo 
estatal, debieran ser objeto de inadmisión.

Fundamentos jurídicos

1. El Parlamento de Cataluña solicita la suspensión 
de la vigencia de la disposición transitoria cuarta, del 
apartado primero de la disposición adicional novena, 
del apartado uno (primer párrafo), dos y cuatro (se·
gundo y tercer párrafos) de la disposición adicional 
novena de la Ley reguladora de las bases de régimen 
local (LBRL), en la redacción dada por el apartado 
treinta y seis del artículo primero de la Ley 27/2013 
y de la disposición transitoria undécima. Fundamenta 
su pretensión en que la Constitución Española y la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional no prohíben la 
suspensión de preceptos de una ley estatal, ni expresa 
ni tácitamente. A su juicio, la doctrina de este Tribu·
nal que mantiene que el impedimento para acordar la 
suspensión reside en que no se ha atribuido expresa·
mente al Tribunal dicha facultad, puede modificarse, 
partiendo de que ello es posible porque la literalidad 
del art 30 LOTC impide la suspensión de la aplicación 
de la Ley impugnada pero no impide la suspensión de 
aquellos preceptos concretos de cuya constitucionali·
dad existen dudas razonables. Es por ello que se con·
sidera que es necesario un overruling de la regla gene·
ral denegatoria de la suspensión de las leyes estatales 
que implique la admisión por parte del Tribunal de un 
nuevo criterio con atención al cual puede ser acordada 
la medida cautelar en atención a la irreversibilidad de 
los daños. A ello se añade que, en este caso, concurren 
los dos requisitos necesarios para adoptar la referida 
medida cautelar: la apariencia de buen derecho ( fumus 
boni iuris), y el peligro de mora procesal (periculum 
in mora).

2. Este Tribunal ya ha manifestado, en reiteradas oca·
siones, que toda suspensión de la eficacia de la ley, co·
mo contraria a la presunción de legitimidad de la que 
disfrutan los actos o normas que emanan de poderes 
legítimos –presunción que alcanza su grado máximo 
en el caso de legislador–, ha de ser considerada ex·
cepcional (STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 3), lo que 
significa que la suspensión de las leyes «sólo es posible 
cuando esté expresamente prevista» (ATC 141/1989, 
de 14 de marzo, FJ 2), y las previsiones establecidas al 
efecto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tri·
bunal Constitucional «no pueden extenderse a casos 
distintos de aquellos para las que están instauradas» 
(ATC 462/1985, de 4 de julio, FJ único).

Por ello, afirmamos en el ATC 132/2011, de 18 de oc·
tubre, FJ 2, que, de conformidad con lo dispuesto en 
los arts. 161.2 CE y 30 LOTC, la admisión a trámite 
de un recurso de inconstitucionalidad sólo suspende la 
aplicación del precepto legal impugnado si se trata de 
un recurso interpuesto por el Presidente del Gobierno 
de la Nación contra una ley o norma con rango de ley 
de una Comunidad Autónoma, y cuando en su deman·
da el Gobierno de la Nación hubiere solicitado expre·
samente la suspensión, con invocación del art. 161.2 
CE, en cuyo caso se producirá la suspensión automáti·
ca de la vigencia y aplicación del precepto legal recu·
rrido, sobre cuyo alzamiento o mantenimiento habrá 
de pronunciarse el Tribunal dentro del plazo máximo 
de cinco meses, sin perjuicio de que pueda acordar el 
levantamiento anticipado de la suspensión, a solicitud 
de la Comunidad Autónoma afectada.

En consecuencia señalamos que fuera de este supues·
to no se producirá el efecto suspensivo, pues el Tri·
bunal Constitucional carece de potestades o poderes 
implícitos para suspender de oficio las leyes impug·
nadas en los procesos constitucionales (por todos, 
AATC 462/1985, de 4 de julio, FJ único; 141/1989, de 
14 de marzo, FJ 2; 39/2002, de 12 de marzo, FJ 4; y 
58/2006, de 15 de febrero, FJ 4; 90/2010, de 14 de ju·
lio, FJ 2; y 132/2011, FJ 2), quedando excluida la ex·
tensión analógica de las potestades suspensorias atri·
buidas al Tribunal por los arts. 161.2 CE y 30 LOTC.

Además, y como pusimos de relieve en ATC 90/2010, 
FJ 3, no es posible distinguir con base en el tenor del 
art. 30 LOTC «entre la ley en su conjunto y los concre·
tos preceptos de la misma que hayan sido impugnados 
para delimitar el objeto de la regla del reiterado art. 
30 LOTC. La interpretación del precepto de manera 
acorde con las previsiones constitucionales y sistemá·
ticamente con los demás preceptos de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional reguladores de los proce·
dimientos de declaración de inconstitucionalidad con·
duce a la inequívoca conclusión de que la imposibili·
dad de suspender la vigencia de una ley se refiere tanto 
a ésta en su conjunto como a los preceptos que la inte·
gran. Y éste es el entendimiento que de dicha prohibi·
ción ha efectuado este Tribunal al denegar las peticio·
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nes de suspensión de concretos preceptos de leyes del 
Estado en los casos resueltos por los AATC 141/1989, 
266/2000 y 58/2006».

3. En definitiva, y como afirmamos en ATC 90/2010, 
de 14 de julio, FJ 2, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 161.2 CE y 30 LOTC y conforme a la doctri·
na constitucional reseñada, este Tribunal tiene vedada 
la posibilidad de suspender la aplicabilidad de la ley 
estatal por lo que debe rechazarse la petición de sus·
pensión de determinados preceptos impugnados en el 
presente recurso de inconstitucionalidad.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Denegar la suspensión solicitada.

Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil catorce.

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 5831-2014 in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra el Decret llei 6/2013, del 23 de de-
sembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 381-00005/10

Coneixement
Reg. 87144 / Provisió del president 

del TC del 24.10.2014

Acord: Mesa del Parlament, 28.10.2014.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, 28.10.2014.
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	Tram. 250-01271/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reposició de vehicles als parcs de bombers de Tarragona i Reus
	Tram. 250-01272/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el record i reconeixement dels agents dels Mossos d’Esquadra morts en acte de servei
	Tram. 250-01273/10
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	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el control de tacògrafs digitals
	Tram. 250-01274/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adequació de la carretera B-204
	Tram. 250-01275/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia per a persones amb discapacitat física del barri de Balàfia, de Lleida
	Tram. 250-01276/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
	Tram. 250-01277/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la implicació en l’assessorament i el seguiment de l’Hospital Sant Bernabé, de Berga
	Tram. 250-01278/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
	Tram. 250-01279/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Escola Àngel Guimerà, de Pallejà
	Tram. 250-01280/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió de seguiment del compliment dels acords adoptats en el debat general sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats
	Tram. 250-01281/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el servei de trens de rodalia en les festes locals de Barcelona
	Tram. 250-01282/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el debat del Projecte de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes modificats genèticament a Catalunya en la Comissió d’Estudi sobre el
	Tram. 250-01283/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
	Tram. 250-01284/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament del dossier i la documentació necessaris per a presentar la candidatura del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO
	Tram. 250-01285/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la suspensió cautelar de la regulació de l’activitat boletaire a les finques públiques de la Generalitat al Parc Natural dels Ports
	Tram. 250-01286/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida
	Tram. 250-01287/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la utilització de personal i recursos públics en la gestió privada de la sanitat
	Tram. 250-01288/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament dels imports pressupostats per a la prestació de serveis residencials per a infants, gent gran i discapacitats
	Tram. 250-01289/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla contra la desnutrició relacionada amb la malaltia
	Tram. 250-01290/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la neteja de les rieres de Vacarisses
	Tram. 250-01291/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de la reserva de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’estació de tren de Vacarisses-Torreblanca
	Tram. 250-01292/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la seguretat de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-01293/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació necessària de càmeres i ordinadors a les unitats de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-01294/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes i dels sistemes d’armes autònoms
	Tram. 250-01295/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la planificació de l’oferta educativa
	Tram. 250-01296/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la millora de la línia R3 de rodalia entre Montcada i Vic
	Tram. 250-01297/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse dels serveis judicials socials
	Tram. 250-01315/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el protocol de reparació del dany per a la indemnització de les víctimes d’actuacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-01316/10
	Presentació

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

	Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern de l’Estat de la modificació de la disposició transitòria tercera de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans
	Tram. 250-01318/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la reconsideració de les mesures administratives implantades per la Federació Catalana de Futbol la temporada 2014-2015
	Tram. 250-01319/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts pendents dels programes de desenvolupament rural del 2013
	Tram. 250-01320/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el pagament del deute a les entitats del tercer sector social
	Tram. 250-01321/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les prestacions econòmiques vinculades al servei de les residències
	Tram. 250-01322/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre els plans estratègics de serveis socials
	Tram. 250-01323/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre els plans de qualitat de serveis socials
	Tram. 250-01324/10
	Presentació

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

	Proposta de resolució sobre els crèdits ràpids
	Tram. 250-01326/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la carretera B-300
	Tram. 250-01327/10
	Presentació


	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2014, sobre Televisió de Catalunya, SA, corresponent al 2010, 2011 i 2012
	Tram. 256-00037/10
	Presentació
	Termini per a proposar compareixences


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 270-00004/10
	Dictamen de la Comissió de Cultura i Llengua


	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions entre la sanitat pública i la privada
	Tram. 302-00207/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la defensa del caràcter plurilingüe de l’Estat
	Tram. 302-00208/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+
	Tram. 302-00209/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la resolució de l’expedient de creació de la comarca del Moianès
	Tram. 302-00210/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
	Tram. 302-00211/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els ens locals
	Tram. 302-00212/10
	Esmenes presentades


	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2014, sobre les instruccions de contractació d’entitats de la Universitat de Barcelona, corresponent al 2014
	Tram. 258-00028/10
	Presentació
	Termini per a demanar la presentació de l’informe
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	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un diputat
	Tram. 234-00026/10
	Adopció


	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
	Tram. 410-00010/10
	Elecció del secretari
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	Composició de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 407-00004/10
	Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 627/X, sobre l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 290-00558/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 628/X, sobre la implantació del model d’atenció oftalmològica del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 i l’ús de nous fàrmacs per al tractament de les patologies oftalmològiques
	Tram. 290-00559/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 629/X, sobre la prevenció del suïcidi
	Tram. 290-00560/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 633/X, sobre la regulació de la promoció, la comercialització i el consum de begudes energètiques
	Tram. 290-00564/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 634/X, sobre la gestió de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
	Tram. 290-00565/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 636/X, sobre l’aplicació de les recomanacions de l’informe derivat del compliment de la Moció 3/X, sobre les polítiques de salut
	Tram. 290-00567/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 637/X, sobre el millorament del servei d’atenció psicològica i psiquiàtrica del CAP La Mina, de Sant Adrià de Besòs
	Tram. 290-00568/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 638/X, sobre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de Mataró
	Tram. 290-00569/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 639/X, sobre la dotació de professionals i pressupostària i l’organització dels centres d’atenció primària de Mataró
	Tram. 290-00570/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 654/X, sobre la prioritat en l’execució de les obres de millorament de l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Poblenou de la línia 4 del metro
	Tram. 290-00584/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 689/X, sobre l’elaboració i la tramesa al Govern de l’Estat d’una proposta sobre la demarcació i la planta judicial a Catalunya
	Tram. 290-00619/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 71/X, sobre la salut mental
	Tram. 390-00071/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 77/X, sobre la seguretat ciutadana
	Tram. 390-00077/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 79/X, sobre la pèrdua de drets en matèria sanitària
	Tram. 390-00079/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 99/X, sobre el transport sanitari
	Tram. 390-00099/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 110/X, sobre el Fons de foment del Programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial
	Tram. 390-00110/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les polítiques d’ocupació per a joves
	Tram. 354-00340/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02042/10
	Sol·licitud

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

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del C
	Tram. 352-02046/10
	Sol·licitud

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

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

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02054/10
	Sol·licitud

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

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02058/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02059/10
	Sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, registrador de la propietat i president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat co
	Tram. 352-02062/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, responsable de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civ
	Tram. 352-02063/10
	Sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez Arias, registrador de la propietat i president del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i
	Tram. 352-02065/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Sala i Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02066/10
	Sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalu
	Tram. 352-02068/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co
	Tram. 352-02069/10
	Sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalun
	Tram. 352-02072/10
	Sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civ
	Tram. 352-02074/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de C
	Tram. 352-02075/10
	Sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02078/10
	Sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació Prohabitatge amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02081/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al lli
	Tram. 352-02082/10
	Sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02084/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre
	Tram. 352-02085/10
	Sol·licitud

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

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Gremis de Constructors i Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02089/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalun
	Tram. 352-02090/10
	Sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02092/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalu
	Tram. 352-02093/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català del Sòl amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02094/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02095/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge . AVS Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi c
	Tram. 352-02096/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-02097/10
	Sol·licitud

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

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

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

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

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

	Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira Carnicero, registrador de la propietat a Rubí (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catal
	Tram. 352-02103/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Ana Fernández, delegada de Comissions Obreres del personal laboral del Departament de Justícia, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre els canvis en el model d’atenció mèdica als centres de tancam
	Tram. 356-00841/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el document «Catalunya. Una agenda de drets humans»
	Tram. 356-00870/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Omega Research Foundation davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els treballs de recerca amb relació al material antiavalots i de control de masses en esdeveniments polítics
	Tram. 356-00885/10
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els resultats de les polítiques de salut
	Tram. 355-00146/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’estratègia industrial i els programes de desenvolupament
	Tram. 355-00157/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política energètica i el Pla d’energia i canvi climàtic 2012-2020
	Tram. 355-00158/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les actuacions en política industrial i el Pacte per la indústria a Catalunya
	Tram. 355-00159/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
	Tram. 355-00160/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
	Tram. 355-00161/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’acord de diàleg social permanent
	Tram. 355-00162/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el contingut i l’abast del Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
	Tram. 355-00163/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre encarregat a la Universitat Rovira i Virgili
	Tram. 355-00164/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de la Vall d’Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00710/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de la Vall d’Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00711/10
	Substanciació

	Compareixença de Juan Antonio Serrano Iglesias, president del Gremi d’Hostaleria de la Val d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00718/10
	Substanciació

	Compareixença de Ròsa Maria Salgueiro Pujós, directora del Centre de Recursos Pedagògics, SE Val d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 353-00726/10
	Substanciació

	Compareixença d’Anna Mulà, en representació de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Barcelona i de la Fundació Franz Weber, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
	Tram. 353-00730/10
	Substanciació

	Compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00732/10
	Substanciació

	Compareixença de Joyce Hatheway Poole, de la Universitat de Cambridge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00735/10
	Decaïment

	Compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit d’ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla
	Tram. 353-00736/10
	Decaïment

	Compareixença de Carmen Maté García, investigadora i col·laboradora de la Facultat de Biologia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislat
	Tram. 353-00737/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Fatjó, doctor en veterinària i director de la Càtedra Fundació Afinitty «Animals i Salut» de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec
	Tram. 353-00738/10
	Substanciació

	Compareixença de Magda Oranich, presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, apr
	Tram. 353-00739/10
	Decaïment

	Compareixença de Jordi Portabella i Calvete, biòleg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00740/10
	Substanciació

	Compareixença de Marta Tafalla, doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00741/10
	Substanciació

	Compareixença de Ramon Garcia, auxiliar sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De
	Tram. 353-00742/10
	Substanciació

	Compareixença d’Alejandra Garcia, periodista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00743/10
	Decaïment

	Compareixença d’Adela Cortina, catedràtica d’ètica i filosofia de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00747/10
	Decaïment

	Compareixença de Jaime Vidal, etòleg de gossos, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00751/10
	Substanciació

	Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00781/10
	Substanciació

	Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00782/10
	Substanciació

	Compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00783/10
	Substanciació

	Compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00790/10
	Decaïment

	Compareixença de Helen Darbishire, directora executiva d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00791/10
	Substanciació

	Compareixença de Daniel Innerarity, catedràtic de filosofia i investigador de la Universitat del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00792/10
	Decaïment

	Compareixença de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00793/10
	Decaïment

	Compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciència política i director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació públ
	Tram. 353-00794/10
	Decaïment

	Compareixença de Josep Maria Vallès i Casadevall, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00795/10
	Decaïment

	Compareixença de Bruce Cain, professor de ciència política de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00796/10
	Decaïment

	Compareixença de Francesc Torralba Roselló, catedràtic d’ètica de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00799/10
	Substanciació

	Compareixença de Joat Henrich i Ballester, president de l’Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00801/10
	Substanciació

	Compareixença del president de l’Associació de Tècnics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00804/10
	Substanciació

	Compareixença de Victòria Camps Cervera, catedràtica d’ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00805/10
	Decaïment

	Compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00806/10
	Substanciació

	Compareixença de Byung-Chul Han amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00808/10
	Decaïment

	Compareixença d’Immanuel Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00809/10
	Substanciació

	Compareixença de Luis Flores Girón, veterinari de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00810/10
	Substanciació

	Compareixença de Leonardo Anselmi Rafaelli, director executiu de la Fundació Franz Weber i membre de l’Associació Animalista Libera, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, apr
	Tram. 353-00811/10
	Substanciació

	Compareixença del president o d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00812/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00813/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00814/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00815/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president o d’una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00816/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president o d’una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00817/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director o d’una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00818/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de David Cos, president del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00819/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miquel Àngel Oliva, director general d’Abacus Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00820/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00821/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Pané, director general de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00822/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles de Ahumada, director de la cooperativa L’Olivera, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00823/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pere Ferré, director de Coselva, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00824/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00825/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·lectiu Ronda amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00826/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Roig, gerent de Cellers Domenys i president de l’Associació de Seccions de Crèdit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00827/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Caixa d’Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
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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: 
 
Que a Barcelona, el dia 9 de setembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro i Carreiras, i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb 
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ABREVIACIONS 



FBG Fundació Bosch i Gimpera 
FJF Fundació Privada Josep Finestres 
Fundació PCB Fundació Parc Científic de Barcelona 
Grup UB Grup Universitat de Barcelona 
IIC Instruccions internes de contractació 
IL3-UB Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la UB 
M€ Milions d’euros 
TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’acti
vitats, emet aquest informe de fiscalització de les instruccions de contractació de les 
entitats del Grup Universitat de Barcelona (Grup UB). 


L’objectiu d’aquest informe és analitzar l’accessibilitat i el contingut de les instruccions 
internes de contractació (IIC) de les entitats incloses dins l’abast de l’informe. 


Per a la realització del treball la Sindicatura ha obtingut informació dels comptes anuals 
corresponents a l’exercici 2012 retuts per les entitats que inclou l’informe i, amb la finalitat 
de tenir una visió general del compliment de la normativa relacionada amb la publicitat i 
accessibilitat, ha analitzat exclusivament les IIC de cadascuna de les entitats, rebudes o 
obtingudes de les seves pàgines web l’abril del 2014.  


El treball de fiscalització ha inclòs la comprovació que les IIC han estat aprovades per 
l’òrgan competent i que han estat publicades en el perfil del contractant corresponent, i 
l’anàlisi del seu contingut i l’adequació al Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de no
vembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) 
vigent l’abril del 2014. 


2. ASPECTES GENERALS 


2.1. MARC JURÍDIC 


D’acord amb el TRLCSP, als poders adjudicadors que no són administració pública, en els 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada no els resulta d’aplicació completa tot el 
TRLCSP ni en allò que fa referència al règim jurídic del contracte ni en els possibles pro
cediments d’adjudicació. L’article 191 del TRLCSP estableix que els òrgans competents 
d’aquestes entitats han d’aprovar unes instruccions de contractació d’obligat compliment 
en el seu àmbit intern, en què es regulin els procediments de contractació dels contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada que garanteixin el compliment efectiu dels principis 
de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació per
què l’adjudicació es realitzi a favor de qui presenti l’oferta econòmica més avantatjosa. 


L’aplicació efectiva d’aquest precepte legal no determina, exclusivament, que les IIC enu
merin l’aplicació d’aquests principis, sinó que exigeix que es garanteixi la seva aplicació 
efectiva mitjançant la integració en els procediments de contractació regulats en elles. 


L’article 1 del TRLCSP estableix que la llei ha de regular la contractació del sector públic 
per garantir que s’ajusta als principis de lliure accés a les licitacions, de publicitat i 
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transparència dels procediments, i de no discriminació i igualtat de tracte entre els can
didats, i per assegurar, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de 
la despesa, que hi ha una utilització eficient dels fons destinats a la realització d’obres, 
l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia 
de les necessitats a satisfer, de la salvaguarda de la lliure competència i de la selecció de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 


A més, el TRLCSP estableix determinades normes que són d’aplicació a tota la con
tractació del sector públic, el desenvolupament de les quals hauria d’incorporar-se també 
a les IIC amb l’objectiu d’unificar tota la normativa interna aplicable a la contractació de 
l’entitat. 


2.2. ENTITATS FISCALITZADES 


El treball de fiscalització ha inclòs les entitats següents: 


• Fundació Bosch i Gimpera (FBG) 


• Fundació Privada Josep Finestres (FJF) 


• Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la UB (IL3-UB) 


• Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons 


• Fundació Privada Montcelimar 


• Fundació Privada Guasch Coranty 


• Fundació Parc Científic de Barcelona (Fundació PCB) 


• Fundació Privada Amigó Cuyàs 


• Fundació Privada Solidaritat UB 


• Cultura Innovadora i Científica UB, SLU 


Aquestes entitats han d’aprovar les corresponents IIC en aplicació del que disposa l’article 
191 del TRLCSP. Així mateix, les IIC s’han de posar a disposició de tots els interessats a 
participar en els procediments d’adjudicació dels contractes regulats per elles que ho 
sol·licitin i publicar-se en el perfil del contractant de cadascuna de les entitats. 


3. FISCALITZACIÓ 


A continuació es presenten les entitats que formen part de l’abast de l’informe amb les 
observacions que s’han posat de manifest en la fiscalització de cadascuna d’elles. El 
contingut de les IIC de les entitats FBG, FJF, IL3-UB, Fundació Universitària Agustí Pedro i 
Pons, Fundació Privada Montcelimar i Fundació Privada Guasch Coranty és idèntic. Per 
aquest motiu, els comentaris sobre el seu contingut es presenten en l’apartat 3.1 referit a 
l’FBG. 
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Per cada entitat es presenta informació dels comptes anuals del 2012 (darrers disponibles 
el mes de juny del 2014) amb l’objectiu de conèixer les seves principals dades economi
cofinanceres. 


3.1. FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA (FBG) 


El 4 d’octubre de 1983 es va constituir l’FBG com a centre de transferència de co
neixement, tecnologia i innovació de la UB, amb l’objecte de promoure, fomentar i difondre 
la investigació científica en tots els àmbits relacionats amb les àrees de coneixement de la 
UB i el servei a la societat. És una fundació privada sense finalitat de lucre que s’acull a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya. 


Els seus fons propis el 31 de desembre del 2012 eren d’1,95 M€, amb un fons dotacional 
d’1,18 M€, i el seu actiu de 41,97 M€. L’exercici 2012 els ingressos per les activitats pròpies 
van ser de 26,91 M€ i l’excedent de l’exercici va ser negatiu de 0,13 M€. 


Les IIC van ser aprovades pel president de l’FBG l’1 de maig del 2008. En el moment de 
l’inici de la fiscalització no estaven penjades en el perfil del contractant. Arran de la sol·li
citud de la Sindicatura, l’FBG les hi va incloure.  


Del treball realitzat es fan les observacions següents: 


1.	 Les IIC no han estat actualitzades per adequar-les als canvis normatius posteriors a la 
data de la seva aprovació i inclouen diferents referències normatives a la derogada Llei 
de contractes del sector públic. Encara que en les disposicions finals de les IIC s’es
tableix que en cas que en un futur es modifiquessin les quanties que consten en la Llei 
de contractes del sector públic o es realitzés qualsevol altra modificació d’aquesta 
normativa, s’entendrien automàticament modificats en el mateix sentit els pertinents ar
ticles de les IIC, per garantir el principi de transparència que requereix l’article 191 del 
TRLCSP els canvis legislatius que afectin les IIC (llevat que es tracti de modificacions 
de llindars econòmics) s’hi haurien d’incorporar i després l’òrgan competent hauria de 
ratificar els canvis. 


2.	 Encara que el TRLCSP no ho diu expressament, per raons de seguretat jurídica i per 
garantir el principi de transparència, en les IIC hi hauria de constar l’òrgan competent 
que les ha aprovat, la data d’aprovació i la signatura electrònica. En les IIC de l’FBG no 
hi consta aquesta informació. 


3.	 En les IIC s’esmenta que l’òrgan de contractació serà qui resolgui l’adjudicació, però 
no s’especifica qui és l’òrgan de contractació ni la norma reglamentària o disposició 
estatutària que el regula. 
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4.	 Les IIC enumeren els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, als quals, per 
tant, els són aplicables les IIC, però no inclouen els contractes de serveis de les cate
gories 17 a 27 de l’Annex II del TRLCSP, que són no harmonitzats independentment del 
seu import. 


5.	 L’article 22.2 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic 
han de vetllar per l’eficiència i el manteniment dels termes acordats en l’execució dels 
processos de contractació pública, afavorir l’agilitació de tràmits, valorar la innovació i 
la incorporació d’alta tecnologia com a aspectes positius en els procediments de 
contractació pública i promoure la participació de la petita i mitjana empresa i l’accés 
sense cost a la informació, en els termes previstos legalment. Les IIC de l’FBG no fan 
una referència expressa als aspectes anteriors.  


6.	 L’article 4 de les IIC regula el procediment d’adjudicació directa, aplicable, entre 
d’altres, als contractes d’obres de fins a 120.000 €, als de subministraments i serveis no 
superiors a 50.000 €, als que per raons d’exclusivitat tècnica només poden encomanar
se a un determinat empresari, sense límit de quantia, o als d’obres, subministraments o 
serveis complementaris que no es puguin separar del contracte principal i s’encomanin 
al mateix contractista. 


En aquest procediment el contracte es pot adjudicar directament a qualsevol empresari 
o a l’adjudicatari del contracte inicial, sempre que tingui capacitat d’obrar i tingui l’ha
bilitació professional necessària per a la realització de la prestació i no serà necessari 
cap tipus de publicitat de la licitació. 


L’aplicació d’aquest procediment fa que per als contractes d’obres d’entre 50.000 € i 
120.000 € no es respecti ni el principi de publicitat ni el de concurrència, i per als de 
subministraments i serveis d’entre 18.000 € i 50.000 € no es respecti el principi de con
currència. 


7.	 Les IIC estableixen un procediment de concurrència limitada aplicable, entre altres su
pòsits, a contractes d’obres d’entre 120.000 € i 1.000.000 €, a contractes de serveis i 
subministraments de més de 50.000 € i no superiors a 100.000 € i a contractes en què, 
ateses les seves característiques, no se’n pugui determinar prèviament l’import o les 
característiques tècniques. En aquest procediment s’han de convidar tres empreses de 
reconeguda competència en el sector, sempre que sigui possible, amb la finalitat que 
presentin una proposició tecnicoeconòmica de conformitat amb un plec de clàusules 
que se’ls lliurarà juntament amb la invitació i on es definiran les condicions bàsiques de 
la contractació. Les IIC no preveuen la sol·licitud d’ofertes addicionals en cas que algu
na de les tres convidades no presentés oferta i limita el nombre d’ofertes a tres, sense 
preveure que en determinats procediments pugui ser convenient sol·licitar més ofertes. 
En opinió de la Sindicatura la modificació dels aspectes anteriors contribuiria a incre
mentar la concurrència. 
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8.	 Les IIC de l’FBG no fan referència a les modificacions contractuals. Encara que l’article 
20 del TRLCSP estableix que als contractes subscrits pels poders adjudicadors que no 
són administracions públiques els són d’aplicació les normes del títol V del llibre I, 
sobre modificació de contractes, seria convenient que les IIC incorporessin les pre
visions del TRLCSP sobre modificacions de contractes. 


9.	 L’article 23 del TRLCSP estableix que el contracte pot preveure una o diverses pròrro
gues sempre que les seves característiques romanguin inalterables durant la seva 
durada i que la concurrència per a la seva adjudicació s’hagi fet tenint en compte la 
durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. També prohibeix pròr
rogues tàcites. L’article 88 del TRLCSP estableix que en el càlcul de l’import total 
estimat del contracte s’han de tenir en compte les possibles pròrrogues. Les IIC de 
l’FBG no inclouen una referència expressa als aspectes esmentats. 


10. D’acord amb l’article 191 del TRLCSP, les IIC han de garantir l’adjudicació a l’oferta 
econòmica més avantatjosa i el compliment dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. Per complir amb aquesta 
previsió de la llei, les IIC s’hi haurien de pronunciar expressament i, a més, haurien de 
desenvolupar els criteris per fer efectiva aquesta obligació i assegurar la correcta 
aplicació de la discrecionalitat en els casos en què s’adoptin criteris que depenguin de 
l’apreciació de l’òrgan de contractació. També haurien de mencionar expressament 
que en la determinació dels criteris de valoració es dóna preponderància als quanti
ficables amb fórmules. Les IIC de l’FBG no preveuen que es doni preponderància als 
criteris quantificables mitjançant fórmules, ni estableixen ponderacions orientatives per 
als criteris d’adjudicació.1 


11. L’article 140 del TRLCSP regula el principi de confidencialitat per als contractes sub
scrits per les administracions públiques i estableix que els òrgans de contractació no 
poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat 
com a confidencial respecte de la informació que coneguin durant l’execució del con
tracte. Les IIC de l’FBG no fan referència expressa al deure de confidencialitat. 


12. L’article 137 del TRLCSP estableix que en els contractes d’obres, de subministraments 
i de serveis de les categories 1 a 16 de l’Annex II no subjectes a regulació harmo
nitzada i d’import superior a 50.000 € i en els contractes de serveis de les categories 17 
a 27 de l’Annex II d’import superior a 200.000 €, els poders adjudicadors que no tinguin 
el caràcter d’administracions públiques han d’elaborar un plec en què s’estableixin les 
característiques bàsiques del contracte, el règim d’admissió de variants, les modalitats 
de recepció de les ofertes, els criteris d’adjudicació i les garanties que han de 
constituir, si s’escau, els licitadors o l’adjudicatari i s’inclogui la informació sobre les 


1. Paràgraf modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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condicions de subrogació en contractes de treball. En el cas de l’aplicació del proce
diment d’adjudicació directa als contractes que compleixin les condicions esmentades 
no es compleix la previsió legal. 


13. Per tal de garantir l’aplicació del principi de publicitat que requereix l’article 191 del 
TRLCSP seria recomanable que les IIC fixessin un contingut mínim de l’anunci de 
licitació.  


14. L’article 50 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic 
que no tinguin el caràcter d’administració pública poden sotmetre a un arbitratge, 
d’acord amb les disposicions de la Llei 60/2003, del 23 de desembre, d’arbitratge, la 
solució de les diferències que puguin sorgir sobre els efectes, el compliment i l’extinció 
dels contractes que se subscriguin. Les IIC de l’FBG no fan referència a aquest 
aspecte. 


15. Les IIC preveuen la formalització per escrit en document privat dels contractes adju
dicats per procediments de concurrència limitada i oberta i estableixen que no és 
necessària la formalització per escrit en els procediments d’adjudicació directa. L’ar
ticle 28 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic no 
poden contractar verbalment, excepte que el contracte tingui caràcter d’emergència. 
En el cas de les administracions públiques tampoc no és necessària la formalització 
per escrit dels contractes menors. Tenint en compte els diferents supòsits als quals és 
aplicable el procediment d’adjudicació directa d’acord amb les IIC de l’FBG, seria con
venient que quan es tracti de contractes d’imports elevats o que tinguin per objecte 
prestacions molt específiques es formalitzessin per escrit.  


3.2. FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP FINESTRES (FJF) 


El 10 de maig de 1990 es va constituir l’FJF com una entitat sense finalitat de lucre que 
s’acull a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Té per objecte promoure, organitzar i 
gestionar les clíniques, centres, serveis o unitats hospitalàries a través de les quals els 
estudiants puguin adquirir l’experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents 
als ensenyaments impartits per la UB, especialment en els àmbits d’odontologia, podo-
logia, psicologia, ciències de l’alimentació i els ensenyaments dels àmbits de les ciències 
de la salut. 


El 31 de desembre del 2012 els seus fons propis eren de 66.962 €, amb un fons dotacional 
de 0,17 M€, i el seu actiu de 6,80 M€. L’exercici 2012 l’import net de la xifra de negocis va 
ser de 4,36 M€ i el benefici obtingut de 0,34 M€. 


En el perfil del contractant no hi consta ni l’òrgan que va aprovar les IIC ni la data en què 
es van aprovar. El contingut de les IIC és idèntic al de les IIC de l’FBG (vegeu l’apartat 3.1). 
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3.3. FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UB (IL3-UB) 


El 27 d’abril del 2007 es va constituir l’IL3-UB, l’objecte principal de la qual és la formació 
contínua mitjançant la promoció i gestió dels programes d’estudis destinats a la formació, 
actualització, revisió i reciclatge del coneixement de les persones al llarg de tota la seva 
vida en els formats presencial, semipresencial i virtual. És una fundació privada sense 
finalitat de lucre que s’acull a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 


El 31 de desembre del 2012 els seus fons propis eren de 3,94 M€, amb un fons dotacional 
de 72.801 €, i el seu actiu de 16,27 M€. L’exercici 2012 els ingressos per les activitats 
pròpies van ser de 12,70 M€ i el resultat de l’exercici de 0,73 M€. 


Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig del 2008. El seu 
contingut és idèntic al de les IIC de l’FBG (vegeu l’apartat 3.1). 


3.4. FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO I PONS 


La Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons va ser constituïda el 29 de desembre de 
1971 i està inscrita i classificada com a entitat benèfica docent en el Registre de funda
cions privades de la Generalitat. Té per objecte la concessió d’ajuts per a estudis postuni
versitaris a favor de titulats procedents de la UB, per a les facultats de Medicina, Farmàcia, 
Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Geologia, Filosofia, Pedagogia, Filologia, Geo
grafia i Història i Psicologia; per als estudis musicals, composició i cant, a favor de titulats 
pel Conservatori Superior de Música del Liceu i pel Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona, i l’adquisició de material d’estudi i d’ensenyament. 


El 31 de desembre del 2012 els seus fons propis eren de 2,15 M€, amb un fons dotacional 
de 2,02 M€, i el seu actiu de 2,23 M€. L’exercici 2012 no va tenir ingressos per les activitats 
pròpies i el resultat de l’exercici va ser de 90.309 €. 


Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig del 2008. El seu 
contingut és idèntic al de les IIC de l’FBG (vegeu l’apartat 3.1). 


3.5. FUNDACIÓ PRIVADA MONTCELIMAR 


La Fundació Privada Montcelimar va ser constituïda el 17 de juny de 1935 com una entitat 
sense finalitat de lucre i s’acull a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Té per objecte 
dur a terme tasques de recerca i d’investigació en l’àmbit de la UB i de les entitats que 
integren el Grup UB; així com promocionar, fomentar i potenciar, amb la col·laboració 
d’altres agents públics o privats, projectes d’estudi, investigació i docència relacionats 
amb qualssevol dels ensenyaments i especialitats que imparteix la UB. 
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El 31 de desembre del 2012 els seus fons propis eren de 0,41 M€, amb un fons dotacional 
de 0,39 M€, i el seu actiu de 0,43 M€. L’exercici 2012 no va tenir ingressos per les activitats 
pròpies i el benefici obtingut va ser de 24.016 €. 


En el perfil del contractant no hi consta ni l’òrgan que va aprovar les IIC ni la data en què 
es van aprovar. El seu contingut és idèntic al de les IIC de l’FBG (vegeu l’apartat 3.1). 


3.6. FUNDACIÓ PRIVADA GUASCH CORANTY 


La Fundació Privada Guasch Coranty, creada el 1929, és una fundació beneficodocent 
que té per objecte la promoció artística mitjançant l’atorgament anual de beques per a 
l’alumnat de la Facultat de Belles Arts de la UB i la convocatòria d’un premi triennal interna
cional de pintura. 


El 31 de desembre del 2012 els seus fons propis eren de 2,31 M€, amb un fons dotacional 
de 2,36 M€, i el seu actiu de 2,31 M€. L’exercici 2012 no va tenir ingressos per les activitats 
pròpies i el resultat va ser negatiu de 67.854 €.  


Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig del 2008. El seu 
contingut és idèntic al de les IIC de l’FBG (vegeu l’apartat 3.1). 


3.7. FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (FUNDACIÓ PCB) 


El 26 de setembre de 1997 es va constituir la Fundació PCB com una entitat sense finalitat 
de lucre que s’acull a la legislació de la Generalitat de Catalunya. El seu objecte social és 
la gestió i el desenvolupament d’un parc científic que disposi dels espais i les infraes
tructures personals i materials necessàries per fer possible que els seus usuaris desen
volupin les tasques de recerca bàsica i aplicada, la innovació i la transferència de tecno
logia i coneixement. 


El 31 de desembre del 2012 els seus fons propis eren negatius de 32,93 M€ i el seu actiu 
de 178,87 M€. L’exercici 2012 l’import net de la xifra de negocis va ser de 22,10 M€ i el 
benefici obtingut de 0,63 M€. 


Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig del 2008 i actualit
zades, posteriorment, el 18 de desembre del 2013. Del treball realitzat es fan les obser
vacions següents:2 


2. S’ha eliminat una observació com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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1.	 En les IIC s’esmenta que l’òrgan de contractació serà qui resolgui l’adjudicació, però 
no s’especifica qui és l’òrgan de contractació ni la norma reglamentària o disposició 
estatutària que el regula. 


2.	 Les IIC enumeren els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, als quals, per 
tant, els són aplicables les IIC, però no inclouen els contractes de serveis de les cate
gories 17 a 27 de l’Annex II del TRLCSP, que són no harmonitzats independentment del 
seu import. 


3.	 L’article 22.2 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic 
han de vetllar per l’eficiència i el manteniment dels termes acordats en l’execució dels 
processos de contractació pública, afavorir l’agilitació de tràmits, valorar la innovació i 
la incorporació d’alta tecnologia com a aspectes positius en els procediments de 
contractació pública i promoure la participació de la petita i mitjana empresa i l’accés 
sense cost a la informació, en els termes previstos legalment. Les IIC de la Fundació 
PCB no fan una referència expressa als aspectes anteriors.  


4.	 L’article 4 de les IIC regula el procediment d’adjudicació directa, aplicable, entre 
d’altres, als contractes d’obres de fins a 120.000 €, als de subministraments i serveis no 
superiors a 50.000 €, als que per raons d’exclusivitat tècnica només poden encomanar
se a un determinat empresari, sense límit de quantia, o als d’obres, subministraments o 
serveis complementaris que no es puguin separar del contracte principal i s’encomanin 
al mateix contractista. 


En aquest procediment el contracte es pot adjudicar directament a qualsevol empresari 
o a l’adjudicatari del contracte inicial, sempre que tingui capacitat d’obrar i tingui l’ha
bilitació professional necessària per a la realització de la prestació i no serà necessari 
cap tipus de publicitat de la licitació. 


L’aplicació d’aquest procediment fa que per als contractes d’obres d’entre 50.000 € i 
120.000 € no es respecti ni el principi de publicitat ni el de concurrència, i per als de 
subministraments i serveis d’entre 18.000 € i 50.000 € no es respecti el principi de 
concurrència. 


5.	 Les IIC estableixen un procediment de concurrència limitada aplicable, entre altres su
pòsits, a contractes d’obres d’entre 120.000 € i 1.000.000 €, a contractes de serveis i 
subministraments de més de 50.000 € i no superiors a 100.000 € i a contractes en què, 
ateses les seves característiques, no se’n pugui determinar prèviament l’import o les 
característiques tècniques. En aquest procediment s’han de convidar tres empreses de 
reconeguda competència en el sector, sempre que sigui possible, amb la finalitat que 
presentin una proposició tecnicoeconòmica de conformitat amb un plec de clàusules 
que se’ls lliurarà juntament amb la invitació i on es definiran les condicions bàsiques de 
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la contractació. Les IIC no preveuen la sol·licitud d’ofertes addicionals en cas que 
alguna de les tres convidades no presentés oferta i limita el nombre d’ofertes a tres, 
sense preveure que en determinats procediments pugui ser convenient sol·licitar més 
ofertes. En opinió de la Sindicatura la modificació dels aspectes anteriors contribuiria a 
incrementar la concurrència. 


6.	 Les IIC de la Fundació PCB no fan referència a les modificacions contractuals. Encara 
que l’article 20 del TRLCSP estableix que als contractes subscrits pels poders adju
dicadors que no són administracions públiques els són d’aplicació les normes del títol 
V del llibre I, sobre modificació de contractes, seria convenient que les IIC incor
poressin les previsions del TRLCSP sobre modificacions de contractes. 


7.	 L’article 23 del TRLCSP estableix que el contracte pot preveure una o diverses pròrro
gues sempre que les seves característiques romanguin inalterables durant la seva 
durada i que la concurrència per a la seva adjudicació s’hagi fet tenint en compte la 
durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. També prohibeix 
pròrrogues tàcites. L’article 88 del TRLCSP estableix que en el càlcul de l’import total 
estimat del contracte s’han de tenir en compte les possibles pròrrogues. Les IIC de la 
Fundació PCB no inclouen una referència expressa als aspectes esmentats. 


8.	 D’acord amb l’article 191 del TRLCSP, les IIC han de garantir l’adjudicació a l’oferta 
econòmica més avantatjosa i el compliment dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. Per complir amb aquesta 
previsió de la llei, les IIC s’hi haurien de pronunciar expressament i, a més, haurien de 
desenvolupar els criteris per fer efectiva aquesta obligació i assegurar la correcta 
aplicació de la discrecionalitat en els casos en què s’adoptin criteris que depenguin de 
l’apreciació de l’òrgan de contractació. També haurien de mencionar expressament 
que en la determinació dels criteris de valoració es dóna preponderància als quantifi
cables amb fórmules. Les IIC de la Fundació PCB no preveuen que es doni prepon
derància als criteris quantificables mitjançant fórmules, ni estableixen ponderacions 
orientatives per als criteris d’adjudicació.3 


9.	 L’article 140 del TRLCSP regula el principi de confidencialitat per als contractes sub
scrits per les administracions públiques i estableix que els òrgans de contractació no 
poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat 
com a confidencial respecte de la informació que coneguin durant l’execució del con
tracte. Les IIC de la Fundació PCB no fan referència expressa al deure de confi
dencialitat. 


3. Paràgraf modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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10. L’article 137 del TRLCSP estableix que en els contractes d’obres, de subministraments 
i de serveis de les categories 1 a 16 de l’Annex II no subjectes a regulació harmo
nitzada i d’import superior a 50.000 € i en els contractes de serveis de les categories 17 
a 27 de l’Annex II d’import superior a 200.000 €, els poders adjudicadors que no tinguin 
el caràcter d’administracions públiques han d’elaborar un plec en què s’estableixin les 
característiques bàsiques del contracte, el règim d’admissió de variants, les modalitats 
de recepció de les ofertes, els criteris d’adjudicació i les garanties que han de 
constituir, si s’escau, els licitadors o l’adjudicatari i s’inclogui la informació sobre les 
condicions de subrogació en contractes de treball. En el cas de l’aplicació del proce
diment d’adjudicació directa als contractes que compleixin les condicions esmentades 
no es compleix la previsió legal. 


11. Per tal de garantir l’aplicació del principi de publicitat que requereix l’article 191 del 
TRLCSP seria recomanable que les IIC fixessin un contingut mínim de l’anunci de 
licitació. 


12. L’article 50 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic 
que no tinguin el caràcter d’administració pública poden sotmetre a un arbitratge, 
d’acord amb les disposicions de la Llei 60/2003, del 23 de desembre, d’arbitratge, la 
solució de les diferències que puguin sorgir sobre els efectes, el compliment i l’extinció 
dels contractes que se subscriguin. Les IIC de la Fundació PCB no fan referència a 
aquest aspecte. 


13. Les IIC preveuen la formalització per escrit en document privat dels contractes adju
dicats per procediments de concurrència limitada i oberta i estableixen que no és ne
cessària la formalització per escrit en els procediments d’adjudicació directa. L’article 
28 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic no poden 
contractar verbalment, excepte que el contracte tingui caràcter d’emergència. En el 
cas de les administracions públiques tampoc no és necessària la formalització per 
escrit dels contractes menors. Tenint en compte els diferents supòsits als quals és 
aplicable el procediment d’adjudicació directa d’acord amb les IIC de la Fundació 
PCB, seria convenient que quan es tracti de contractes d’imports elevats o que tinguin 
per objecte prestacions molt específiques es formalitzessin per escrit. 


14. En les disposicions finals de les IIC s’estableix que en cas que en un futur es modifi
quessin les quanties que consten en la Llei de contractes del sector públic o es 
realitzés qualsevol altra modificació d’aquesta normativa, s’entendrien automàticament 
modificats en el mateix sentit els pertinents articles de les IIC. Per garantir el principi de 
transparència que requereix l’article 191 del TRLCSP els canvis legislatius que afectin 
les IIC (llevat que es tracti de modificacions de llindars econòmics) s’hi haurien d’incor
porar i després l’òrgan competent hauria de ratificar els canvis. 
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3.8. FUNDACIÓ PRIVADA AMIGÓ CUYÀS 


La Fundació Privada Amigó Cuyàs, creada el 1984, té com a objecte social el finançament 
d’ajuts a les belles arts i, més concretament, a la modalitat de pintura. 


El 31 de desembre del 2012 els seus fons propis eren de 21.040 €, amb un fons dotacional 
de 23.007 €, i el seu actiu de 23.392 €. L’exercici 2012 no va tenir ingressos per les activi
tats pròpies i el resultat va ser negatiu de 2.463 €. 


L’article 191.b del TRLCSP estableix que els òrgans competents de les entitats que són 
poders adjudicadors que no tenen el caràcter d’administració pública han d’aprovar unes 
instruccions d’obligat compliment en el seu àmbit intern en què es regulin els procediments 
de contractació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada que garanteixin el 
compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidenciali
tat, igualtat i no discriminació perquè l’adjudicació es realitzi a favor de qui presenti l’oferta 
econòmica més avantatjosa. Aquestes instruccions s’han de posar a disposició de tots els 
interessats a participar en els procediments d’adjudicació dels contractes regulats per 
elles i publicar-se en el perfil del contractant de cadascuna de les entitats. La Fundació 
Privada Amigó Cuyàs no ha aprovat les IIC. 


Fins que la Fundació no aprovi les IIC, d’acord amb la disposició transitòria cinquena del 
TRLCSP, s’ha de regir, per a l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmo
nitzada, per les normes establertes en l’article 190 del TRLCSP per a l’adjudicació de 
contractes harmonitzats. 


3.9. FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 


El 13 de març de 1996 es va constituir la Fundació Privada Solidaritat UB com una entitat 
sense finalitat de lucre que s’acull a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Té per 
objecte ampliar i enfortir la cooperació amb el tercer món en les seves vessants aca
dèmica, d’assistència tècnica, de solidaritat, i d’altres de naturalesa similar, amb especial 
referència a les relacions interuniversitàries; promoure activitats per als estudiants en el 
camp de la cooperació amb el tercer món i d’altres de naturalesa similar que puguin 
orientar-los vers el voluntariat social. 


El 31 de desembre del 2012 els seus fons propis eren de 0,17 M€, amb un fons dotacional 
de 12.621 €, i el seu actiu de 0,40 M€. L’exercici 2012 els ingressos per les activitats 
pròpies van ser de 0,41 M€, i el resultat, negatiu de 9.457 €. 


L’article 191.b del TRLCSP estableix que els òrgans competents de les entitats que són 
poders adjudicadors que no tenen el caràcter d’administració pública han d’aprovar unes 
instruccions d’obligat compliment en el seu àmbit intern en què es regulin els procediments 


18 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 19/2014



de contractació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada que garanteixin el 
compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidenciali
tat, igualtat i no discriminació perquè l’adjudicació es realitzi a favor de qui presenti l’oferta 
econòmica més avantatjosa. Aquestes instruccions s’han de posar a disposició de tots els 
interessats a participar en els procediments d’adjudicació dels contractes regulats per 
elles i publicar-se en el perfil del contractant de cadascuna de les entitats. La Fundació 
Privada Solidaritat UB no ha aprovat les IIC. 


Fins que la Fundació no aprovi les IIC, d’acord amb la disposició transitòria cinquena del 
TRLCSP, s’ha de regir, per a l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació har
monitzada, per les normes establertes en l’article 190 del TRLCSP per a l’adjudicació de 
contractes harmonitzats. 


3.10. CULTURA INNOVADORA I CIENTÍFICA UB, SLU 


La societat Cultura Innovadora i Científica UB, SLU es va constituir el 2 de juliol del 2003. 
Té com a objecte, a l’efecte de desenvolupar la cultura innovadora i científica de la co
munitat universitària, la compra, la subscripció, la tinença de valors mobiliaris nacionals i 
estrangers de societats derivades d’iniciatives de caràcter científic i tecnològic generades 
dins del Grup UB. El 31 de desembre del 2012 estava participada per la UB en la seva 
totalitat. 


El 31 de desembre del 2012 els seus fons propis eren de 0,12 M€, amb un capital 
escripturat de 3.500 €, i el seu actiu de 0,12 M€. L’exercici 2012 no va tenir ingressos per 
les activitats pròpies i el resultat va ser de 30.706 €.  


L’article 191.b del TRLCSP estableix que els òrgans competents de les entitats que són 
poders adjudicadors que no tenen el caràcter d’administració pública han d’aprovar unes 
instruccions d’obligat compliment en el seu àmbit intern en què es regulin els procediments 
de contractació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada que garanteixin el 
compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidenciali
tat, igualtat i no discriminació perquè l’adjudicació es realitzi a favor de qui presenti l’oferta 
econòmica més avantatjosa. Aquestes instruccions s’han de posar a disposició de tots els 
interessats a participar en els procediments d’adjudicació dels contractes regulats per 
elles i publicar-se en el perfil del contractant de cadascuna de les entitats. La societat no 
ha aprovat les IIC. 


Fins que la societat no aprovi les IIC, d’acord amb la disposició transitòria cinquena del 
TRLCSP, s’ha de regir, per a l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació har
monitzada, per les normes establertes en l’article 190 del TRLCSP per a l’adjudicació de 
contractes harmonitzats. 
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4. 	CONCLUSIONS 


De la revisió de les IIC de les entitats que formen el Grup UB es fan els comentaris 
següents: 


1.	 Encara que el contingut de les IIC no està legalment establert, aquestes constitueixen 
la norma interna que ha de servir de base per tramitar els expedients de contractació 
no harmonitzats amb la garantia dels principis de publicitat, concurrència, transparèn
cia, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i que els contractes siguin adjudicats a 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. Per complir aquest objectiu no n’hi ha prou 
amb enumerar els principis sinó que cal establir procediments concrets. A més, el 
TRLCSP estableix determinats preceptes que són d’aplicació a tota la contractació del 
sector públic, el desenvolupament dels quals també és convenient que s’incorpori a les 
instruccions per unificar en un únic text tota la normativa interna aplicable a la con
tractació. 


En els apartats 3.1 i 3.7 es fan un conjunt de comentaris sobre el contingut de les IIC 
de l’FBG (també aplicables a l’FJF, l’IL3-UB, la Fundació Universitària Agustí Pedro i 
Pons, la Fundació Privada Montcelimar i la Fundació Privada Guasch Coranty, atès que 
els continguts de les seves IIC són idèntics) i de la Fundació PCB, respectivament, que 
la Sindicatura considera que permetrien millorar el seu contingut.4 


2.	 La Fundació Privada Amigó Cuyàs, la Fundació Privada Solidaritat UB i la societat 
Cultura Innovadora i Científica UB, SLU no han aprovat les IIC, fet que incompleix 
l’article 191.b del TRLCSP. Cal que aquestes entitats aprovin i publiquin les seves IIC 
en el perfil del contractant i que tinguin en compte, si escau, els comentaris fets en 
els apartats 3.1 i 3.7 referits a les IIC de la resta d’entitats del Grup UB. Fins que no 
les aprovin, d’acord amb la disposició transitòria cinquena del TRLCSP, s’han de re
gir, per a l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, per les 
normes establertes en l’article 190 del TRLCSP per a l’adjudicació de contractes har
monitzats. 


5. 	TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 9 de juliol del 2014 a la Universitat de Barcelona. 


4. En el cas de l’FBG, de l’FJF i de l’IL3-UB els aspectes assenyalats en aquest informe s’haurien d’incorporar a 
les seves IIC en la mesura que no s’hagin inclòs en les noves IIC aprovades el juny del 2014. 
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Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, la Universitat de Barcelona ha enviat 
resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes número 
2.556, de data 25 de juliol del 2014, que es transcriu a continuació: 


Universitat 

de Barcelona 



Sr. Jordi Pons i Novell

Síndic 

Sindicatura de Comptes de Catalunya



Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



Assumpte: Al·legacions de la Universitat de Barcelona al projecte 16/2014-D 


En referència al vostre escrit de data 9 de juliol de 2014, registrat d’entrada a la 
Universitat de Barcelona en la mateixa data, al qual adjunteu el projecte d’informe 
16/2014-D Instruccions de contractació d’entitats de la Universitat de Barcelona -
Exercici 2014, adjunt us faig arribar un document d’al·legacions així com docu
mentació de suport relacionada. 


El document d’al·legacions s’estructura en 2 apartats: 


1. 	 Un apartat d’introducció on s’explica el procediment seguit per la Uni
versitat de Barcelona envers les entitats del Grup UB pel que fa a l’ela
boració i publicació de les Instruccions Internes de Contractació (IIC). 


2. 	 Un segon apartat d’al·legacions/manifestacions on es fan pròpiament totes 
les al·legacions i/o manifestacions vers totes les observacions realitzades 
en el document analitzat. 


El document d’al·legacions es lliura també en fitxer word, en un CD adjunt. 


Atentament, 


El Vicerector del Grup UB, TIC i Serveis Comuns 

Josep Antoni Plana Castellví 



Barcelona, 25 de juliol de 2014 
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1. 	INTRODUCCIÓ 


L’any 2008, com a conseqüència de la entrada en vigor de la nova llei de contractes 
que per primer cop era de plena aplicació a les fundacions del Grup UB, els Serveis 
Jurídics de la UB van procedir a elaborar per aquestes una sèrie de documentació 
(informes jurídics, IIC, plecs de clàusules administratives tipus, resolucions d’apro
vació IIC, informes explicatius per als Patronats...), fent així extensiva la llarga expe
riència de la UB en matèria de contractació pública, amb l’objectiu de proporcionar
los totes les eines necessàries per a que poguessin dur a terme la seva contractació 
de forma autònoma. En data 1 de maig de 2008 cada institució del Grup UB va signar 
un conveni amb la Universitat de Barcelona (comú per a totes les Fundacions del 
Grup), la finalitat del qual és “establir les actuacions a desenvolupar per coordinar 
l’activitat contractual de la Fundació amb la finalitat de contractar d’una forma homo
geneïtzada, integradora i sota unes mateixes pautes”. 


En el mes de desembre de 2013, els Serveis Jurídics de la UB van emetre informe 
respecte de l’esborrany de noves IIC de la Fundació Parc Científic de Barcelona 
(PCB) actualitzades per aquest per recollir els canvis normatius produïts amb poste
rioritat a la seva data d’aprovació, per tal que aquestes noves IIC fossin aprovades 
pel seu Patronat, que és l’òrgan competent per a fer-ho. 


En el mes de juny de 2014 s’ha procedit a fer el mateix amb les noves IIC de les se
güents entitats: 


• Fundació Bosch i Gimpera (FBG) 
• Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la UB (IL3-UB) 
• Fundació privada Josep Finestres (FJF) 


Cal tenir present que les al·legacions que us adjuntem s’han plantejat com a redac
tades per la UB en nom de les entitats del Grup UB, i per tant, des de la pròpia uni
versitat es farà la proposta a les entitats del Grup UB per tal que les incorporin en les 
seves instruccions i procedeixin a la seva nova aprovació. 


2. 	AL·LEGACIONS/MANIFESTACIONS 


Es realitzen les al·legacions/manifestacions a continuació de cada observació, en un 
espai incorporat al text inicial del document. A partir d’aquí la numeració dels 
apartats correspon a la del document inicial del projecte, i per això el text original 
està en lletra cursiva 


3.1. FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA (FBG) 


Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig de 2008. 


... Del treball realitzat es fan les observacions següents: 


1. 	 Les IIC no han estat actualitzades per adequar-les als canvis normatius pos
teriors a la data de la seva aprovació i inclouen diferents referències normatives 
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a la derogada Llei de contractes del sector públic. Encara que en les dispo
sicions finals de les IIC s’estableix que en cas que en un futur es modifiquessin 
les quanties que consten en la Llei de contractes del sector públic o es realitzés 
qualsevol altra modificació d’aquesta normativa, s’entendrien automàticament 
modificats en el mateix sentit els pertinents articles de les IIC, per garantir el 
principi de transparència que requereix l’article 191 del TRLCSP els canvis 
legislatius que afectin les IIC (llevat que es tracti de modificacions de llindars 
econòmics) s’hi haurien d’incorporar i després l’òrgan competent hauria de 
ratificar els canvis. 


Al·legació/manifestació: Al maig de 2008, les IIC de cada entitat van ser apro
vades mitjançant una Resolució del President de cada Fundació (condicionada 
a la posterior aprovació per part del corresponent Patronat).  


A mitjans de l’any 2013 es va canviar la web de l’FBG on estaven publicades les 
IIC. Per error, l’enllaç que dirigia cap a les IIC era el mateix que el de la reso
lució. Un cop detectat el problema, hem procedit a solucionar-lo. Per altra 
banda, l’FBG no té cap constància de cap incidència per part dels licitadors que 
no hagin pogut accedir al contingut de les mateixes. 


L’FBG en l’ordre del dia de la reunió ordinària del Patronat de 18 de juny de 
2014, en el seu punt 7, proposa l’aprovació de la modificació de les instruccions 
internes de contractació de l’FBG reguladores dels procediments d’adjudicació 
dels contractes d’obra, subministraments i serveis no subjectes a regulació 
harmonitzada, adaptades a la normativa legal vigent. Un cop aprovat aquest 
punt, es va procedir a la seva publicació a la web: 
http://www.fbg.ub.edu/images/PERFIL_CONTRACTANT/Instruccions_internes_de_con 
tractació_de_la_Fundació_Bosch_i_Gimpera.pdf 


2. 	 Encara que el TRLCSP no ho diu expressament, per raons de seguretat jurídica i 
per garantir el principi de transparència, en les IIC hi hauria de constar l’òrgan 
competent que les ha aprovat, la data d’aprovació i la signatura electrònica. En 
les IIC de l’FBG no hi consta aquesta informació.  


Al·legació/manifestació: En el perfil del contractant de l’FBG consta el certificat 
d’aprovació de la modificació de les IIC on consta l’òrgan competent que les ha 
aprovat i la data d’aprovació. 
http://www.fbg.ub.edu/images/PERFIL_CONTRACTANT/Certificat_aprovació_modifica 
ció_instruccions_internes_de_contractació.pdf 


3. 	 En les IIC s’esmenta que l’òrgan de contractació serà qui resolgui l’adjudicació, 
però no s’especifica qui és l’òrgan de contractació ni la norma reglamentària o 
disposició estatutària que el regula. 


Al·legació/manifestació: Es va optar per no fer constar en les IIC qui és l’òrgan 
de contractació de cada entitat atès que les facultats com a òrgan de con
tractació que s’atorguen en els Estatuts de cada entitat o en escriptures d’apo
derament, són canviats amb certa freqüència. En les fundacions, sobretot en les 
grans, les facultats per actuar com a òrgan de contractació normalment 
s’atribueixen al President de la Fundació (en els Estatuts) o al Director General 
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(també en els propis Estatuts o en escriptures d’apoderament) o de vegades fins 
i tot en altres càrrecs, o a diversos càrrecs alhora en funció de la quantia dels 
contractes, i aquestes quanties, o Estatuts o Apoderaments sovint s’han anat 
modificant (no ens referim a que canviïn les persones que ocupen els càrrecs, 
sinó a les atribucions competencials que es fan a cada òrgan). En conse
qüència, per no tenir que modificar les IIC cada vegada que es modifiquessin 
les normes que determinen si l’òrgan de contractació és un o altre, es va optar 
per no indicar en les mateixes qui és l’òrgan de contractació, i més tenint en 
compte que enlloc s’obliga a que en les IIC s’hagi d’incloure aquesta informació. 


4. 	 Les IIC enumeren els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, als 
quals, per tant, els són aplicables les IIC, però no s’inclouen els contractes de 
serveis de les categories 17 a 27 de l’Annex II del TRLCSP, que són no harmo
nitzats independentment del seu import. 


Al·legació/manifestació: En l’enumeració en les IIC dels contractes no subjectes 
a regulació harmonitzada efectivament hi manquen els contractes de serveis de 
les categories 17 a 27 de l’Annex II TRLCSP, als quals també els hi són 
d’aplicació les IIC amb independència de la seva quantia. En conseqüència, es 
procedirà a suggerir a les entitats del Grup UB aquesta modificació de les IIC 
(afegir aquesta categoria de contractes en l’art. 2.1 b) de les IIC). 


5. 	 L’article 22.2 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector 
públic han de vetllar per l’eficiència i el manteniment dels termes acordats en 
l’execució dels processos de contractació pública, afavorir l’agilitació de tràmits, 
valorar la innovació i la incorporació d’alta tecnologia com a aspectes positius 
en els procediments de contractació pública i promoure la participació de la 
petita i mitjana empresa i l’accés sense cost a la informació, en els termes 
previstos legalment. Les IIC de l’FBG no fan una referència expressa als aspec
tes anteriors. 


Al·legació/manifestació: Aquesta obligació de vetllar per l’eficiència i el manteni
ment dels termes acordats en l’execució dels processos de contractació públi
ca, afavorir l’agilitació de tràmits, valorar la innovació i la incorporació d’alta tec
nologia, i promoure la participació de la petita i mitjana empresa i l’accés sense 
cost a la informació, són qüestions d’obligat compliment estiguin o no expres
sament contemplades en les IIC. No obstant, es procedirà a suggerir a les 
entitats del Grup UB aquesta incorporació a les IIC. 


6. 	 L’article 4 de les IIC regula el procediment d’adjudicació directa, aplicable, entre 
d’altres, als contractes d’obres de fins a 120.000€, als de subministraments i 
serveis no superiors a 50.000€, als que per raons d’exclusivitat tècnica només 
poden encomanar-se a un determinat empresari, sense límit de quantia, o als 
d’obres, subministraments o serveis complementaris que no es puguin separar 
del contracte principal i s’encomanin al mateix contractista. 


En aquest procediment el contracte es podrà adjudicar directament a qualsevol 
empresari o a l’adjudicatari del contracte inicial, sempre i quan tingui capacitat 
d’obrar i tingui l’habilitació professional necessària per a la realització de la 
prestació i no serà necessari cap tipus de publicitat de la licitació. 
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L’aplicació d’aquest procediment fa que per als contractes d’obres d’entre 
50.000€ i 120.000€ no es respecti ni el principi de publicitat ni el de concur
rència, i per als de subministraments i serveis d’entre 18.000€ i 50.000€ no es 
respecti el principi de concurrència. 


Al·legació/manifestació: L’art. 191 a) TRLCSP estableix que en els procediments 
d’adjudicació es respectaran en tot cas els principis de publicitat i concurrència. 
Com bé diu la Sindicatura de Comptes, en el procediment d’adjudicació directa 
(previst a l’art. 4 IIC) no es tenen en compte aquests principis per voler-se equi
parar erròniament aquests contractes als contractes menors que es regulen a 
l’art. 138.3 TRLCSP. En conseqüència, es procedirà a suggerir a les entitats del 
Grup UB aquesta modificació de les IIC. 


No obstant, en quant als contractes d’obres de +50.000 euros, l’art. 7.1 IIC esta
bleix que es publicarà en el perfil del contractant la informació relativa al 
contracte. 


7. 	 Les IIC estableixen un procediment de concurrència limitada aplicable, entre 
altres supòsits, a contractes d’obres d’entre 120.000€ i 1.000.000€, a contractes 
de serveis i subministraments de més de 50.000€ i no superiors a 100.000€ i a 
contractes en què, ateses les seves característiques, no se’n pugui determinar 
prèviament l’import o les característiques tècniques. En aquest procediment 
s’han de convidar tres empreses de reconeguda competència en el sector, 
sempre que sigui possible, amb la finalitat que presentin una proposició tecni
coeconòmica de conformitat amb un plec de clàusules que se’ls lliurarà jun
tament amb la invitació i on es definiran les condicions bàsiques de la 
contractació. Les IIC no preveuen la sol·licitud d’ofertes addicionals en cas que 
alguna de les tres convidades no presentés oferta i limita el nombre d’ofertes a 
tres, sense preveure que en determinats procediments pugui ser convenient la 
sol·licitud de més ofertes. En opinió de la Sindicatura la modificació dels 
aspectes anteriors contribuiria a incrementar la concurrència. 


Al·legació/manifestació: Les IIC no preveuen la sol·licitud d’ofertes addicionals 
en cas que alguna de les tres convidades no presentés oferta, perquè el 
TRLCSP només obliga a cursar 3 invitacions, i no a tenir 3 ofertes. I d’altra 
banda, les IIC no limita el nombre d’ofertes a 3, atès que l’art. 5.2 IIC estableix 
que es procedirà a convidar a participar a un mínim de 3 empreses. 


8. 	 Les IIC de l’FBG no fan referència a les modificacions contractuals. Encara que 
l’article 20 del TRLCSP estableix que als contractes subscrits pels poders 
adjudicadors que no són administracions públiques els són d’aplicació les 
normes del títol V del llibre I, sobre modificació de contractes, seria convenient 
que les IIC incorporessin les previsions del TRLCSP sobre modificacions de 
contractes. 


Al·legació/manifestació: Cal indicar que en la Disposició Final Primera de les IIC 
s’indica que totes les qüestions no regulades en les IIC es regiran per les 
previsions del TRLCSP. Per tant, les modificacions contractuals dels contractes 
de les entitats del Grup UB no subjectes a regulació harmonitzada s’efectuaran 
conforme el previst al TRLCSP, com a conseqüència de la remissió que fan les 
IIC a aquest cos legal. 
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9. 	 L’article 23 del TRLCSP estableix que el contracte pot preveure una o diverses 
pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin inalterables durant 
la seva durada i que la concurrència per a la seva adjudicació s’hagi fet tenint 
en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. 
També prohibeix pròrrogues tàcites. L’article 88 del TRLCSP estableix que en el 
càlcul de l’import total estimat del contracte s’han de tenir en compte les 
possibles pròrrogues. Les IIC de l’FBG no inclouen una referència expressa als 
aspectes esmentats. 


Al·legació/manifestació: Si bé és cert que les IIC no preveuen expressament que 
la concurrència s’ha de dur a terme en funció de la durada màxima del contracte 
(incloent pròrrogues), que les pròrrogues no poden ser tàcites, i que la despesa 
que comportin les pròrrogues s’ha de tenir en compte en calcular el valor 
estimat del contracte, aquestes previsions si les contempla el TRLCAP, al qual 
les IIC es remet pel que fa a aquelles qüestions no contemplades. No obstant, 
es suggerirà a les entitats del Grup UB que tinguin en compte aquesta 
apreciació en la propera modificació de les IIC. 


10. 	 D’acord amb l’article 191 del TRLCSP, les IIC han de garantir l’adjudicació a 
l’oferta econòmica més avantatjosa. Les IIC s’hi han de pronunciar expressa
ment i, a més, han de desenvolupar els criteris per fer efectiva aquesta obligació 
i assegurar la correcta aplicació de la discrecionalitat en els casos en què 
s’adoptin criteris que depenguin de l’apreciació de l’òrgan de contractació. 
També han de mencionar expressament que en la determinació dels criteris de 
valoració es dóna preponderància als quantificables amb fórmules. Les IIC de 
l’FBG no preveuen que es doni preponderància als criteris quantificables 
mitjançant fórmules, ni estableixen ponderacions orientatives per als criteris 
d’adjudicació. 


Al·legació/manifestació: El que estableix l’art. 191 TRLCSP és que les instruc
cions han de regular els procediments de contractació de manera que el con
tracte sigui adjudicat a qui presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
però en cap moment diu que les IIC hagin de pronunciar-se expressament al 
respecte. Aquest precepte, tampoc en cap moment fa menció a la preponde
rància dels criteris quantificables amb fórmules. 


11. 	 En relació amb el principi de confidencialitat, l’article 140 del TRLCSP el regula 
per als contractes celebrats per les administracions públiques i estableix que els 
òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels em
presaris que aquests hagin designat com a confidencial respecte de la infor
mació que coneguin durant l’execució del contracte. Les IIC de l’FBG no fan 
referencia expressa al deure de confidencialitat. 


Al·legació/manifestació: Aquest deure de confidencialitat respecte la informació 
de les ofertes que presentin els licitadors el preveu el TRLCSP, i per tant, no és 
necessari reproduir aquesta exigència en les IIC. 


12. 	L’article 137 del TRLCSP estableix que en els contractes d’obres, de submi
nistraments i de serveis de les categories 1 a 16 de l’Annex II no subjectes a 
regulació harmonitzada i d’import superior a 50.000€ i en els contractes de 
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serveis de les categories 17 a 27 de l’Annex II d’import superior a 200.000€, els 
poders adjudicadors que no tinguin el caràcter d’administracions públiques han 
d’elaborar un plec en què s’estableixin les característiques bàsiques del 
contracte, el règim d’admissió de variants, les modalitats de recepció de les 
ofertes, els criteris d’adjudicació i les garanties que han de constituir en el seu 
cas els licitadors o l’adjudicatari i s’inclogui la informació sobre les condicions 
de subrogació en contractes de treball. En el cas de l’aplicació del procediment 
d’adjudicació directa als contractes que compleixin les condicions esmentades 
no es dóna compliment a la previsió legal. 


Al·legació/manifestació: L’art. 9.1 IIC estableixen que en els contractes de quan
tia superior a 50.000 euros caldrà elaborar un plec de clàusules administratives. 
Així, mentre que en la regulació en les IIC dels procediments d’adjudicació 
directa d’obres (fins a 120.000 euros) no es preveu elaborar uns plecs tal i com 
caldria per als de quantia entre 50.000 i 120.000, pel que fa als subminis
traments i serveis per adjudicació directe, en ser de quantia fins a 50.000 euros, 
no caldrien plecs, i per tant, la regulació prevista en aquest art. 9.1 IIC per a 
subministraments i serveis ja seria correcte. 


13. 	 Per tal de garantir l’aplicació del principi de publicitat que requereix l’article 191 
del TRLCSP seria recomanable que les IIC fixessin un contingut mínim de 
l’anunci de licitació. 


Al·legació/manifestació: El contingut mínim de l’anunci de licitació ja es preveu al 
TRLCSP al qual les IIC remeten mitjançant la seva Disposició Final Primera, i en 
conseqüència, no caldria preveure-ho expressament en les IIC. 


14. 	 L’article 50 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector 
públic que no tinguin el caràcter d’administració pública poden sotmetre a un 
arbitratge, d’acord amb les disposicions de la Llei 60/2003, del 23 de desembre, 
d’arbitratge, la solució de les diferències que puguin sorgir sobre els efectes, el 
compliment i l’extinció dels contractes que se subscriguin. Les IIC de l’FBG no 
fan referència a aquest aspecte. 


Al·legació/manifestació: L’esmentat art. 50 TRLCSP preveu l’arbitratge dels ens 
del sector públic que no tinguin caràcter d’administració pública com una 
possibilitat, per la qual no han optat les entitats del Grup UB. 


15. 	 Les IIC preveuen la formalització per escrit en document privat dels contractes 
adjudicats per procediments de concurrència limitada i oberta i estableixen que 
no és necessària la formalització per escrit en els procediments d’adjudicació 
directa. L’article 28 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del 
sector públic no podran contractar verbalment, excepte que el contracte tingui 
caràcter d’emergència. En el cas de les administracions públiques tampoc no és 
necessària la formalització per escrit dels contractes menors. Tenint en compte 
els diferents supòsits als quals és aplicable el procediment d’adjudicació directa 
d’acord amb les IIC de l’FBG, seria convenient que quan es tracti de contractes 
d’imports elevats o que tinguin per objecte prestacions molt específiques es 
formalitzessin per escrit. 
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Al·legació/manifestació: En les IIC no s’ha previst la formalització dels contractes 
adjudicats per procediment d’adjudicació directa degut a l’equiparació que s’ha 
fet d’aquests amb als contractes menors regulats al TRLCSP, els quals no cal 
formalitzar per escrit. No obstant, es proposarà a les entitats del Grup UB que 
tinguin en compte aquesta suggerència en la propera modificació de les IIC. 


3.2. 	FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP FINESTRES (FJF) 


... Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig de 2008. El seu 
contingut és idèntic al de les IIC de la FBG (vegeu apartat 3.1) 


Al·legació/manifestació: Donat que el contingut de les IIC de la FJF és idèntic al de la 
FBG, les al·legacions/manifestacions són les mateixes que les indicades en els 
apartats 3 al 15 de la FBG (apartat 3.1). Pel que fa als apartats 1 i 2 es fan les 
següents al·legacions/manifestacions particulars: 


1. 	 Al maig de 2008, les IIC de cada entitat van ser aprovades mitjançant una 
Resolució del President de cada la Fundació (condicionada a la posterior apro
vació per part del corresponent Patronat).  


Aquestes es troben publicades a la seva web (perfil del contractant): 
http://www.fundaciojosepfinestres.cat/sites/default/files/Instruccions%20internes%20 
de%20contractaci%C3%B3%20de%20la%20FJF%20reguladores%20dels%20proce 
diments%20d%27adjudicaci%C3%B3%20dels%20contractes%20d%27obres%2C% 
20subministraments%20i%20serveis%20no%20subjectes%20a%20regulaci%C3%B 
3%20harmonitzada.pdf 


L’FJF en l’ordre del dia de la reunió ordinària del Patronat de 20 de juny de 2014, 
en el seu punt 3.2.3, es proposà l’aprovació de la modificació de les instruccions 
internes de contractació de l’FJF reguladores dels procediments d’adjudicació 
dels contractes d’obra, subministraments i serveis no subjectes a regulació 
harmonitzada, adaptades a la normativa legal vigent. Un cop aprovat aquest 
punt, es va procedir a la seva publicació a la web. 


2. 	 Respecte de l’obligació de fer constar l’òrgan que ha aprovat les IIC i la seva 
data d’aprovació i la signatura electrònica, es suggerirà a la FJF que ho tingui en 
compte i ho incorpori en el document que hi ha publicat a la web. 


3.3. 	 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTINUA DE LA UB 
(IL3-UB) 


... Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig de 2008. El seu 
contingut és idèntic al de les IIC de la FBG (vegeu apartat 3.1) 


Al·legació/manifestació: Donat que el contingut de les IIC de l’IL3-UB és idèntic al de 
la FBG, les al·legacions/manifestacions són les mateixes que les indicades en els 
apartats 3 al 15 de la FBG (apartat 3.1). Pel que fa als apartats 1 i 2 es fan les 
següents al·legacions/manifestacions particulars: 
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1. 	 Al maig de 2008, les IIC de cada entitat van ser aprovades mitjançant una 
Resolució del President de cada la Fundació (condicionada a la posterior 
aprovació per part del corresponent Patronat).  


Aquestes es troben publicades a la seva web (perfil del contractant): 
http://www.il3.ub.edu/galeries/documents_home/ICC_IL3-UB.pdf 


La Fundació IL3-UB en l’ordre del dia de la reunió ordinària del Patronat de 13 
de juny de 2014, en el seu punt 8, es proposà l’aprovació de la modificació de 
les instruccions internes de contractació de la Fundació reguladores dels 
procediments d’adjudicació dels contractes d’obra, subministraments i serveis 
no subjectes a regulació harmonitzada, adaptades a la normativa legal vigent. 
Un cop aprovat aquest punt, es va procedir a la seva publicació a la web. 


2. 	 Respecte de l’obligació de fer constar l’òrgan que ha aprovat les IIC, la seva 
data d’aprovació i la seva signatura digital, això ja consta en les IIC publicades 
en format PDF a la web del seu perfil del contractat. 


3.4. FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO I PONS 


... Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig de 2008.. El 
seu contingut és idèntic al de les IIC de la FBG (vegeu apartat 3.1) 


Al·legació/manifestació: Donat que el contingut de les IIC de la Fundació Universitària 
Agustí Pedro i Pons és idèntic al de la FBG, les al·legacions/manifestacions són les 
mateixes que les indicades en els apartats 3 al 15 de la FBG (apartat 3.1). Pel que fa 
als apartats 1 i 2 es fan les següents al·legacions/manifestacions particulars: 


1. 	 Es requerirà a la Fundació Agustí Pedro i Pons que procedeixi a adaptar les 
seves IIC a les darreres novetats legislatives 


2. 	 Respecte de l’obligació de fer constar l’òrgan que ha aprovat les IIC i la seva 
data d’aprovació i la signatura electrònica, es suggerirà a la Fundació que ho 
tingui en compte i ho incorpori en el document que s’ha de publicar a la web 
(perfil del contractant). 


3.5. FUNDACIÓ PRIVADA MONTCELIMAR 


... Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig de 2008.. El 
seu contingut és idèntic al de les IIC de la FBG (vegeu apartat 3.1) 


Al·legació/manifestació: Donat que el contingut de les IIC de la Fundació Privada 
Montcelimar és idèntic al de la FBG, les al·legacions/manifestacions són les mateixes 
que les indicades en els apartats 3 al 15 de la FBG (apartat 3.1). Pel que fa als 
apartats 1 i 2 es fan les següents al·legacions/manifestacions particulars: 


1. 	 Es requerirà a la Fundació que procedeixi a adaptar les seves IIC a les darreres 
novetats legislatives. 
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2. 	 Respecte de l’obligació de fer constar l’òrgan que ha aprovat les IIC i la seva 
data d’aprovació i la signatura electrònica, es suggerirà a la Fundació que ho 
tingui en compte i ho incorpori en el document que s’ha de publicar a la web 
(perfil del contractant). 


3.6. FUNDACIÓ PRIVADA GUASCH CORANTY 


... Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig de 2008. El
seu contingut és idèntic al de les IIC de la FBG (vegeu apartat 3.1) 


Al·legació/manifestació: Donat que el contingut de les IIC de la Fundació Privada 
Guasch Coranty és idèntic al de la FBG, les al·legacions/manifestacions són les 
mateixes que les indicades en els apartats 3 al 15 de la FBG (apartat 3.1). Pel que fa 
als apartats 1 i 2 es fan les següents al·legacions/manifestacions particulars: 


1. 	 Es requerirà a la Fundació que procedeixi a adaptar les seves IIC a les darreres 
novetats legislatives. 


2. 	 Respecte de l’obligació de fer constar l’òrgan que ha aprovat les IIC i la seva 
data d’aprovació i la signatura electrònica, es suggerirà a la Fundació que ho 
tingui en compte i ho incorpori en el document que s’ha de publicar a la web 
(perfil del contractant). 


3.7. FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (FUNDACIÓ PCB) 


... Les IIC van ser aprovades pel president de la Fundació l’1 de maig de 2008 i 
actualitzades, posteriorment, el 18 de desembre del 2013. Del treball realitzat es fan 
les observacions següents: 


1. 	 Encara que el TRLCSP no ho diu expressament, per raons de seguretat jurídica i 
per garantir el principi de transparència, en les IIC hi hauria de constar l’òrgan 
competent que les ha aprovat, la data d’aprovació i la signatura electrònica. En 
les IIC de l’FBG no hi consta aquesta informació.  


Al·legació/manifestació: Les IIC del PCB es troben publicades al Perfil del 
contractant del PCB dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya, juntament amb el certificat emès per la secretària del 
Patronat del PCB conforme aquestes IIC modificades han estat aprovades pel 
Patronat amb data 18 de desembre de 2013. Adjuntem l’enllaç a la Plataforma 
on pot comprovar-se la data de la seva publicació i el segell de temps cor
responent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyw 
ord=cient%C3%ADfic+de+barcelona&reqCode=viewDetail&idCap=5758232& 


2. 	 En les IIC s’esmenta que l’òrgan de contractació serà qui resolgui l’adjudicació, 
però no s’especifica qui és l’òrgan de contractació ni la norma reglamentària o 
disposició estatutària que el regula. 
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Al·legació/manifestació: Es va optar per no fer constar en les IIC qui és l’òrgan 
de contractació de cada entitat atès que les facultats com a òrgan de con
tractació que s’atorguen en els Estatuts de cada entitat o en escriptures d’apo
derament, són canviats amb certa freqüència. En les fundacions, sobretot en les 
grans, les facultats per actuar com a òrgan de contractació normalment 
s’atribueixen al President de la Fundació (en els Estatuts) o al Director General 
(també en els propis Estatuts o en escriptures d’apoderament) o de vegades fins 
i tot en altres càrrecs, o a diversos càrrecs alhora en funció de la quantia dels 
contractes, i aquestes quanties, o Estatuts o Apoderaments sovint s’han anat 
modificant (no ens referim a que canviïn les persones que ocupen els càrrecs, 
sinó a les atribucions competencials que es fan a cada òrgan). En conse
qüència, per no tenir que modificar les IIC cada vegada que es modifiquessin 
les normes que determinen si l’òrgan de contractació és un o altre, es va optar 
per no indicar en les mateixes qui és l’òrgan de contractació, i més tenint en 
compte que enlloc s’obliga a que en les IIC s’hagi d’incloure aquesta informació. 


3. 	 Les IIC enumeren els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, als 
quals, per tant, els són aplicables les IIC, però no s’inclouen els contractes de 
serveis de les categories 17 a 27 de l’Annex II del TRLCSP, que són no har
monitzats independentment del seu import. 


Al·legació/manifestació: En l’enumeració en les IIC dels contractes no subjectes 
a regulació harmonitzada efectivament hi manquen els contractes de serveis de 
les categories 17 a 27 de l’Annex II TRLCSP, als quals també els hi són 
d’aplicació les IIC amb independència de la seva quantia. En conseqüència, es 
procedirà a suggerir a les entitats del Grup UB aquesta modificació de les IIC 
(afegir aquesta categoria de contractes en l’art. 2.1 b) de les IIC). 


4. 	 L’article 22.2 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector 
públic han de vetllar per l’eficiència i el manteniment dels termes acordats en 
l’execució dels processos de contractació pública, afavorir l’agilitació de tràmits, 
valorar la innovació i la incorporació d’alta tecnologia com a aspectes positius 
en els procediments de contractació pública i promoure la participació de la 
petita i mitjana empresa i l’accés sense cost a la informació, en els termes pre
vistos legalment. Les IIC de l’FBG no fan una referència expressa als aspectes 
anteriors. 


Al·legació/manifestació: Aquesta obligació de vetllar per l’eficiència i el manteni
ment dels termes acordats en l’execució dels processos de contractació 
pública, afavorir l’agilitació de tràmits, valorar la innovació i la incorporació d’alta 
tecnologia, i promoure la participació de la petita i mitjana empresa i l’accés 
sense cost a la informació, són qüestions d’obligat compliment estiguin o no 
expressament contemplades en les IIC. No obstant, es procedirà a suggerir a 
les entitats del Grup UB aquesta incorporació a les IIC. 


5. 	 L’article 4 de les IIC regula el procediment d’adjudicació directa, aplicable, entre 
d’altres, als contractes d’obres de fins a 120.000€, als de subministraments i 
serveis no superiors a 50.000€, als que per raons d’exclusivitat tècnica només 
poden encomanar-se a un determinat empresari, sense límit de quantia, o als 


31 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 19/2014



d’obres, subministraments o serveis complementaris que no es puguin separar 
del contracte principal i s’encomanin al mateix contractista. 


En aquest procediment el contracte es podrà adjudicar directament a qualsevol 
empresari o a l’adjudicatari del contracte inicial, sempre i quan tingui capacitat 
d’obrar i tingui l’habilitació professional necessària per a la realització de la 
prestació i no serà necessari cap tipus de publicitat de la licitació. 


L’aplicació d’aquest procediment fa que per als contractes d’obres d’entre 
50.000€ i 120.000€ no es respecti ni el principi de publicitat ni el de concur
rència, i per als de subministraments i serveis d’entre 18.000€ i 50.000€ no es 
respecti el principi de concurrència. 


Al·legació/manifestació: L’art. 191 a) TRLCSP estableix que en els procediments 
d’adjudicació es respectaran en tot cas els principis de publicitat i concurrència. 
Com bé diu la Sindicatura de Comptes, en el procediment d’adjudicació directa 
(previst a l’art. 4 IIC) no es tenen en compte aquests principis per voler-se 
equiparar erròniament aquests contractes als contractes menors que es regulen 
a l’art. 138.3 TRLCSP. En conseqüència, es procedirà a suggerir a les entitats 
del Grup UB aquesta modificació de les IIC. 


No obstant, en quant als contractes d’obres de +50.000 euros, l’art. 7.1 IIC 
estableix que es publicarà en el perfil del contractant la informació relativa al 
contracte. 


6. 	 Les IIC estableixen un procediment de concurrència limitada aplicable, entre 
altres supòsits, a contractes d’obres d’entre 120.000€ i 1.000.000€, a contractes 
de serveis i subministraments de més de 50.000€ i no superiors a 100.000€ i a 
contractes en què, ateses les seves característiques, no se’n pugui determinar 
prèviament l’import o les característiques tècniques. En aquest procediment 
s’han de convidar tres empreses de reconeguda competència en el sector, 
sempre que sigui possible, amb la finalitat que presentin una proposició tecnico
econòmica de conformitat amb un plec de clàusules que se’ls lliurarà juntament 
amb la invitació i on es definiran les condicions bàsiques de la contractació. Les 
IIC no preveuen la sol·licitud d’ofertes addicionals en cas que alguna de les tres 
convidades no presentés oferta i limita el nombre d’ofertes a tres, sense pre
veure que en determinats procediments pugui ser convenient la sol·licitud de 
més ofertes. En opinió de la Sindicatura la modificació dels aspectes anteriors 
contribuiria a incrementar la concurrència. 


Al·legació/manifestació: Les IIC no preveuen la sol·licitud d’ofertes addicionals 
en cas que alguna de les tres convidades no presentés oferta, perquè el 
TRLCSP només obliga a cursar 3 invitacions, i no a tenir 3 ofertes. I d’altra 
banda, les IIC no limita el nombre d’ofertes a 3, atès que l’art. 5.2 IIC estableix 
que es procedirà a convidar a participar a un mínim de 3 empreses. 


7. 	 Les IIC de l’FBG no fan referència a les modificacions contractuals. Encara que 
l’article 20 del TRLCSP estableix que als contractes subscrits pels poders 
adjudicadors que no són administracions públiques els són d’aplicació les 
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normes del títol V del llibre I, sobre modificació de contractes, seria convenient 
que les IIC incorporessin les previsions del TRLCSP sobre modificacions de 
contractes. 


Al·legació/manifestació: Cal indicar que en la Disposició Final Primera de les IIC 
s’indica que totes les qüestions no regulades en les IIC es regiran per les 
previsions del TRLCSP. Per tant, les modificacions contractuals dels contractes 
de les entitats del Grup UB no subjectes a regulació harmonitzada s’efectuaran 
conforme el previst al TRLCSP, com a conseqüència de la remissió que fan les 
IIC a aquest cos legal. 


8. 	 L’article 23 del TRLCSP estableix que el contracte pot preveure una o diverses 
pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin inalterables durant 
la seva durada i que la concurrència per a la seva adjudicació s’hagi fet tenint 
en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. 
També prohibeix pròrrogues tàcites. L’article 88 del TRLCSP estableix que en el 
càlcul de l’import total estimat del contracte s’han de tenir en compte les 
possibles pròrrogues. Les IIC de l’FBG no inclouen una referència expressa als 
aspectes esmentats. 


Al·legació/manifestació: Si bé és cert que les IIC no preveuen expressament que 
la concurrència s’ha de dur a terme en funció de la durada màxima del contracte 
(incloent pròrrogues), que les pròrrogues no poden ser tàcites, i que la despesa 
que comportin les pròrrogues s’ha de tenir en compte en calcular el valor 
estimat del contracte, aquestes previsions si les contempla el TRLCAP, al qual 
les IIC es remet pel que fa a aquelles qüestions no contemplades. No obstant, 
es suggerirà a les entitats del Grup UB que tinguin en compte aquesta 
apreciació en la propera modificació de les IIC. 


9. 	 D’acord amb l’article 191 del TRLCSP, les IIC han de garantir l’adjudicació a 
l’oferta econòmica més avantatjosa. Les IIC s’hi han de pronunciar expressa
ment i, a més, han de desenvolupar els criteris per fer efectiva aquesta obligació 
i assegurar la correcta aplicació de la discrecionalitat en els casos en què 
s’adoptin criteris que depenguin de l’apreciació de l’òrgan de contractació. 
També han de mencionar expressament que en la determinació dels criteris de 
valoració es dóna preponderància als quantificables amb fórmules. Les IIC de 
l’FBG no preveuen que es doni preponderància als criteris quantificables 
mitjançant fórmules, ni estableixen ponderacions orientatives per als criteris 
d’adjudicació. 


Al·legació/manifestació: El que estableix l’art. 191 TRLCSP és que les instruc
cions han de regular els procediments de contractació de manera que el con
tracte sigui adjudicat a qui presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
però en cap moment diu que les IIC hagin de pronunciar-se expressament al 
respecte. Aquest precepte, tampoc en cap moment fa menció a la preponde
rància dels criteris quantificables amb fórmules. 


10. 	 En relació amb el principi de confidencialitat, l’article 140 del TRLCSP el regula 
per als contractes celebrats per les administracions públiques i estableix que els 
òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empre


33 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 19/2014



saris que aquests hagin designat com a confidencial respecte de la informació 
que coneguin durant l’execució del contracte. Les IIC de l’FBG no fan referencia 
expressa al deure de confidencialitat. 


Al·legació/manifestació: Aquest deure de confidencialitat respecte la informació 
de les ofertes que presentin els licitador el preveu el TRLCSP, i per tant, no és 
necessari reproduir aquesta exigència en les IIC. 


11. 	 L’article 137 del TRLCSP estableix que en els contractes d’obres, de subminis
traments i de serveis de les categories 1 a 16 de l’Annex II no subjectes a 
regulació harmonitzada i d’import superior a 50.000€ i en els contractes de 
serveis de les categories 17 a 27 de l’Annex II d’import superior a 200.000€, els 
poders adjudicadors que no tinguin el caràcter d’administracions públiques han 
d’elaborar un plec en què s’estableixin les característiques bàsiques del 
contracte, el règim d’admissió de variants, les modalitats de recepció de les 
ofertes, els criteris d’adjudicació i les garanties que han de constituir en el seu 
cas els licitadors o l’adjudicatari i s’inclogui la informació sobre les condicions 
de subrogació en contractes de treball. En el cas de l’aplicació del procediment 
d’adjudicació directa als contractes que compleixin les condicions esmentades 
no es dóna compliment a la previsió legal. 


Al·legació/manifestació: L’art. 9.1 IIC estableixen que en els contractes de 
quantia superior a 50.000 euros caldrà elaborar un plec de clàusules adminis
tratives. Així, mentre que en la regulació en les IIC dels procediments d’adjudi
cació directa d’obres (fins a 120.000 euros) no es preveu elaborar uns plecs tal i 
com caldria per als de quantia entre 50.000 i 120.000, pel que fa als submi
nistraments i serveis per adjudicació directe, en ser de quantia fins a 50.000 
euros, no caldrien plecs, i per tant, la regulació prevista en aquest art. 9.1 IIC 
per a subministraments i serveis ja seria correcte. 


12. 	 Per tal de garantir l’aplicació del principi de publicitat que requereix l’article 191 
del TRLCSP seria recomanable que les IIC fixessin un contingut mínim de 
l’anunci de licitació. 


Al·legació/manifestació: El contingut mínim de l’anunci de licitació ja es preveu al 
TRLCSP al qual les IIC remeten mitjançant la seva Disposició Final Primera, i en 
conseqüència, no caldria preveure-ho expressament en les IIC. 


13. 	 L’article 50 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector 
públic que no tinguin el caràcter d’administració pública poden sotmetre a un 
arbitratge, d’acord amb les disposicions de la Llei 60/2003, del 23 de desembre, 
d’arbitratge, la solució de les diferències que puguin sorgir sobre els efectes, el 
compliment i l’extinció dels contractes que se subscriguin. Les IIC de l’FBG no 
fan referència a aquest aspecte. 


Al·legació/manifestació: L’esmentat art. 50 TRLCSP preveu l’arbitratge dels ens 
del sector públic que no tinguin caràcter d’administració pública com una 
possibilitat, per la qual no han optat les entitats del Grup UB. 
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14. 	 Les IIC preveuen la formalització per escrit en document privat dels contractes 
adjudicats per procediments de concurrència limitada i oberta i estableixen que 
no és necessària la formalització per escrit en els procediments d’adjudicació 
directa. L’article 28 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del 
sector públic no podran contractar verbalment, excepte que el contracte tingui 
caràcter d’emergència. En el cas de les administracions públiques tampoc no és 
necessària la formalització per escrit dels contractes menors. Tenint en compte 
els diferents supòsits als quals és aplicable el procediment d’adjudicació directa 
d’acord amb les IIC de l’FBG, seria convenient que quan es tracti de contractes 
d’imports elevats o que tinguin per objecte prestacions molt específiques es 
formalitzessin per escrit. 


Al·legació/manifestació: En les IIC no s’ha previst la formalització dels contractes 
adjudicats per procediment d’adjudicació directa degut a l’equiparació que s’ha 
fet d’aquests amb als contractes menors regulats al TRLCSP, els quals no cal 
formalitzar per escrit. No obstant, es proposarà a les entitats del Grup UB que 
tinguin en compte aquesta suggerència en la propera modificació de les IIC. 


15. 	 En les disposicions finals de les IIC s’estableix que en cas que en un futur es 
modifiquessin les quanties que consten en la Llei de contractes del sector públic 
o es realitzés qualsevol altra modificació d’aquesta normativa, s’entendrien 
automàticament modificats en el mateix sentit els pertinents articles de les IIC. 
Per garantir el principi de transparència que requereix l’article 191 del TRLCSP 
els canvis legislatius que afectin les IIC (llevat que es tracti de modificacions de 
llindars econòmics) s’hi haurien d’incorporar i després l’òrgan competent hauria 
de ratificar els canvis. 


Al·legació/manifestació: La Disposició Final Segona, la qual preveu que qual
sevol modificació de quantia o canvi normatiu s’entendrà automàticament incor
porat a les IIC, està previst per a cobrir el període de temps entre la entrada en 
vigor d’una nova norma i la incorporació formal d’aquesta novetat en les IIC. Cal 
dir, no obstant, que no s’ha produït cap canvi normatiu que afecti de forma 
directe les IIC, llevat de les referències numèriques als articles de la llei. 


3.8. FUNDACIÓ PRIVADA AMIGÓ CUYÀS 


... La Fundació Privada Amigó Cuyàs no ha aprovat les IIC 


Al·legació/manifestació: La Fundació Privada Amigó Cuyàs actualment està en 
un procés d’estudi de la seva viabilitat. Actualment disposa d’un patrimoni net 
de 21.117,08 euros, i el pressupost per al 2014 és de 800 euros. La seva 
capacitat de contractació és molt poca i en tot cas les poques accions seran del 
tipus contracte menor, pel que no s’ha considerar necessari redactar les 
corresponents IIC fins que es defineixi la situació final de la Fundació.  


Fins que la Fundació aprovi les IIC, d’acord amb la Disposició transitòria cin
quena del TRLCSP, es regirà, per a l’adjudicació de contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada, per les normes establertes en l’article 190 del TRLCSP. 
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3.9. FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 


... La Fundació Privada Solidaritat UB no ha aprovat les IIC 


Al·legació/manifestació: La Fundació Privada Solidaritat UB va aprovar les seves 
IIC sota el títol “Normes bàsiques laborals i de contractació, facturació i 
pagaments en la reunió del seu Patronat del 2 de juliol de 2014, i està previst 
que aquestes es publiquin al Perfil del Contractant de la seva web 
(http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/) indicant-hi l’òrgan que les ha aprovat i la 
seva data d’aprovació. 


3.10. CULTURA INNOVADORA I CIENTÍFICA UB, SLU 


... La societat no ha aprovat les IIC 


Al·legació/manifestació: El volum de contractació d’aquesta entitat es gairebé 
nul, i les poques accions són del tipus contracte menor, pel que no s’ha 
considerat necessari redactar les corresponents IIC. 


Fins que l’entitat aprovi les IIC, d’acord amb la Disposició transitòria cinquena 
del TRLCSP, es regirà, per a l’adjudicació de contractes no subjectes a regu
lació harmonitzada, per les normes establertes en l’article 190 del TRLCSP per a 
l’adjudicació de contractes harmonitzats. 


5.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


Un cop revisades les al·legacions presentades per la Universitat de Barcelona es fan els 
comentaris següents: 


•	 S’ha modificat el redactat de l’observació 10 de les IIC de l’FBG i de l’observació 8 de 
les IIC de la Fundació PCB amb l’objecte de clarificar el seu contingut. 


•	 S’ha acceptat la primera al·legació referida a la Fundació PCB. 


•	 La resta d’al·legacions no s’han acceptat ja que o bé no s’ajusten als criteris normatius 
emprats per la Sindicatura o bé contenen justificacions que no fan canviar el contingut 
de l’informe. 


•	 La Sindicatura no ha fiscalitzat les noves IIC de l’FBG, de l’FJF i de l’IL3-UB aprovades 
el juny del 2014.  
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 29 de juliol del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a 
secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el 
síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fisca-
lització 18/2014, relatiu a Televisió de Catalunya, SA, exercicis 2010, 2011 i 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 10 de setembre de 2014 
 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTIUS, ABAST I METODOLOGIA DE L’INFORME 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’ac
tivitats i del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, emet aquest informe 
de fiscalització dels comptes anuals de Televisió de Catalunya, SA (TVC) corresponent als 
exercicis 2010, 2011 i 2012.  


S’ha realitzat una fiscalització de regularitat a fi de comprovar que els comptes anuals de la 
societat representen raonablement la seva situació economicofinancera i que la seva 
actuació s’ha ajustat a la legalitat vigent que li és aplicable, especialment en l’àmbit 
comptable, pressupostari i de despeses de personal. 


La contractació de TVC, excepte de produccions audiovisuals que s’inclou en aquest 
informe, s’analitza en l’informe del Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 amb la de la resta d’empreses del Grup. 


Quant a l’àmbit temporal, l’informe es refereix als exercicis 2010, 2011 i 2012, encara que 
quan ha estat necessari i, per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació 
anterior i posterior.  


El treball de camp d’aquesta fiscalització va finalitzar el mes de març del 2014. 


L’anterior informe de fiscalització de TVC emès per la Sindicatura va ser el 5/2011, cor
responent als exercicis 2007, 2008 i 2009. El seguiment de les recomanacions incloses en 
aquest informe es fa en l’apartat 4. 


El treball de fiscalització ha inclòs totes aquelles proves amb l’abast que s’ha considerat 
necessari per obtenir evidència suficient i adient, amb l’objectiu d’aconseguir una base 
raonable que permeti manifestar les conclusions que es desprenen del treball realitzat. 
La fiscalització també ha inclòs la revisió dels papers de treball dels auditors externs de 
TVC. 


1.2. TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 


1.2.1. Naturalesa jurídica 


TVC es va constituir el 7 d’octubre de 1983 sota la normativa de la Llei 10/1983, del 30 de 
maig, de creació de l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i de 
regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya. La Llei 
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11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4990, del 18 d’octubre del 
2007, va actualitzar la regulació d’aquest ens i dels serveis audiovisuals de la Generalitat 
de Catalunya que té encomanats. 


TVC ha modificat els seu objecte social durant el període fiscalitzat com a conseqüència 
de la fusió per absorció l’exercici 2011 d’Activa Multimèdia Digital, SL (AMD) i CCRTV 
Interactiva, SA (IC) i l’exercici 2012 de TVC Edicions i Publicacions SA (vegeu l’apartat 
2.2.7). El 31 de desembre del 2012, d’acord amb els Estatuts, l’objecte social de TVC és: 


a) La prestació de serveis de televisió i serveis en comunicació audiovisual connexes 
i interactius, incloent la producció, reproducció i transmissió d’imatges i de sons i 
altres continguts audiovisuals, mitjançant emissions d’ones radioelèctriques o mitjan
çant transmissions per cable i satèl·lit, via telemàtica i altres suports i formats multi
mèdia, destinades mediatament o immediata al públic en general o a un sector deter
minat amb finalitats culturals, educatives, artístiques, informatives i d’entreteniment, 
d’acord amb l’establert als articles 2 i 22 de la Llei 11/2007. 


b) La divulgació de declaracions o comunicacions oficials d’interès públic, la de pro
paganda política en el temps i en la forma que estableixi la Llei. 


c) El desenvolupament de productes, equips i serveis, basats en l’ús de tecnologia i 
eines informàtiques, telemàtiques, de comunicació, audiovisuals i multimèdia. Desen
volupament, redacció i execució de projectes de Producció i Enginyeria de Televisió i 
Sistemes Multimèdia. Dur a terme activitats de transferència de tecnologia al sector 
dels mitjans audiovisuals, telemàtics i serveis de comunicació. 


d) La comercialització i venda dels seus productes i serveis i, limitadament, la publi
citat. 


e) Producció, reproducció i comercialització de marxandatge. 


f) Edició de llibres i tota classe de publicacions tant pròpies com alienes. 


g) Efectuar edicions musicals firmant qualsevol tipus de contracte amb autors i com
positors per la seva administració, gestió i edició, així com contractes de concessió 
de llicències a tercers per a la utilització d’obres musicals que administri la societat, o 
explotació de les obres en un sentit ampli representant els catàlegs de les obres 
musicals davant el Registre de la Propietat Intel·lectual i les entitats de gestió de drets 
de propietat intel·lectual que correspongui a fi d’efectuar el registre d’obres musicals 
a nom dels seus autors o de la pròpia societat i dur a terme la gestió dels drets d’ex
plotació o d’altres de caràcter patrimonial i en nom de la pròpia societat o en interès 
dels autors. 


h) Produir i editar per iniciativa pròpia o a càrrec de tercers, fonogrames i video
grames en qualsevol suport que permeti la fixació i reproducció àudio i vídeo a partir 
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dels registres d’interpretacions i execucions artístiques d’obres autorals, destinades 
a la seva explotació en el sentit més ampli, atorgant llicències a tercers per la distri
bució i comercialització dels fonogrames i videogrames, així com la representació 
de la societat davant les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual corres
ponents per exercir i dur a terme la gestió dels drets d’explotació o d’altres de 
caràcter patrimonial en nom de la pròpia societat o en interès dels intèrprets i 
executants. 


i) Les activitats annexes i complementàries de les anteriors. 


Queden excloses de l’objecte social totes aquelles activitats l’exercici de les quals la 
Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta societat. 


Si les disposicions legals exigissin per a l’exercici d’algunes activitats compreses en 
l’objecte social, algun títol professional, autorització administrativa o inscripció en re
gistres públics, s’hauran de realitzar per mitjà d’una persona que posseeixi l’esmen
tada titularitat professional i, en aquest cas, no podran iniciar-se abans que s’hagin 
complert els requisits administratius exigits. 


L’objecte social podrà realitzar-se per la societat, directament ja indirectament, in
clusiu mitjançant la titularitat d’accions o bé participacions en altres societats amb 
objecte idèntic o anàleg. 


TVC forma part del Grup d’empreses de la CCMA i aquesta és el seu accionista únic. La 
CCMA i les seves filials van estar adscrites al Departament de Cultura i Mitjans de Comu
nicació de la Generalitat de Catalunya fins al 4 de gener del 2011 i des d’aquesta data ho 
estan al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, concretament a la 
Secretaria General del Departament.  


El règim jurídic de la societat és regulat per la Llei 11/2007, per les normes sobre el règim 
jurídic de les societats anònimes, per les lleis de finances públiques i de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya i per les altres normes que són aplicables a la societat. 


1.2.2. Òrgans de govern i director del mitjà 


Els òrgans de govern de TVC són, segons els seus Estatuts, la Junta General (constituïda 
per l’accionista únic), el director general de la CCMA i l’administrador únic.  


La Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, estableix que l’administrador únic ha de ser nomenat i 
separat pel Consell de Govern de la CCMA i que el càrrec d’administrador únic i el de 
director del mitjà poden ser ocupats per la mateixa persona. 
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Durant els exercicis fiscalitzats l’administradora única de la societat va ser Rosa Cullell 
Muniesa fins al 15 de setembre del 2010, des d’aquesta data fins al 3 d’abril del 2012 
l’administrador únic va ser Ramon Mateu Llevadot i a partir d’aquesta data Brauli Duart 
Llinares. La directora del mitjà va ser Mònica Terribas Sala fins al 26 d’abril del 2012 i a 
partir d’aquesta data el director va ser Eugeni Sallent Garriga. 


Fins al seu nomenament com a director del mitjà, Eugeni Sallent exercia un càrrec directiu 
en una empresa privada del sector audiovisual. El 2 de maig del 2012, dins del termini 
legalment establert, el Consell d’Administració d’aquesta empresa va revocar els seus 
poders, però l’elevació a públics dels acords i la seva inscripció al Registre Mercantil no es 
va fer fins transcorregut més d’un any (22 de juliol del 2013 i 7 d’agost del 2013, res
pectivament). La manca d’inscripció de la revocació dels poders al Registre Mercantil va 
suposar mantenir la revocació en l’àmbit intern de la societat i generar una aparença que la 
facultat de representació d’Eugeni Sallent respecte de la societat subsistia. No obstant 
això, la Sindicatura no aprecia situacions d’incompatibilitat en les posicions ocupades per 
Eugeni Sallent en la societat esmentada (vegeu l’apartat 2.3.1). 


1.2.3. Organigrama 


A continuació es presenten els organigrames vigents els exercicis 2010, 2011 i 2012: 


Organigrama vigent fins al 19 de juny del 2012 


Direcció 


Informatius Esports Programes 
Explotació i 
Producció 


Imatge i 
Serveis 
Artístics 


Antena 
i Programació 


Gabinet 


Representants al Comitè de Direcció de les Àrees Corporatives 


Estratègia 
i Marca 


Noves Plataformes 
i Tecnologia 


Gestió 
i Recursos 


Font: CCMA. 
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Organigrama vigent a partir del 20 de juny del 2012 


Direcció 


Informatius Esports Continguts i 
Programes 


Programació i 
Serveis Interactius 


Gabinet 
Direcció 


Explotació i 
Enginyeria 


Àrees Corporatives 


Gestió i Recursos Estratègia 


Organització i Planificació 
Compres 
Economia 
Recursos Humans 


Comercial 
Serveis Interactius 
RSC, Màrqueting i Investigació 
Comunicació i Relacions Instituc. 


Font: CCMA. 


1.3. INFORMES D’AUDITORIA 


Els comptes anuals de TVC corresponents a l’exercici 2010 van ser auditats per l’empresa 
KPMG Auditores, SL i els corresponents als exercicis 2011 i 2012 per l’empresa Price
waterhouseCoopers Auditores, SL. Els informes corresponents als exercicis esmentats van 
ser emesos amb dates 5 d’abril del 2011, 15 de maig del 2012 i 29 d’abril del 2013, res
pectivament, amb una opinió favorable. 


1.4. CONTROL INTERN 


El sistema de control intern és un procés que té com a objectiu proporcionar als òrgans 
representatius i directius d’una entitat un grau de seguretat raonable quant a la integritat 
dels comptes, la salvaguarda dels actius, l’eficàcia i l’eficiència de les transaccions, la 
fiabilitat de la informació financera i el compliment de la legislació que sigui aplicable a 
l’entitat. 


En aquest sentit, la Sindicatura entén que els procediments comptables, administratius i de 
gestió de TVC compleixen raonablement els objectius del sistema de control intern de 
manera que la direcció de TVC té la informació necessària per prendre aquelles decisions 
que consideri oportunes, i que els elements de control establerts garanteixen raonablement 
que les operacions que afecten els comptes de TVC estan enregistrades adequadament. 
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En un sistema de control intern és molt important el paper del departament d’auditoria 
interna, tant per controlar que els procediments establerts operen de forma efectiva com 
per detectar incompliments i proposar mesures de millora. La CCMA compta amb una 
unitat d’auditoria dins l’Àrea Corporativa d’Organització i Recursos que exerceix la seva 
funció en totes les empreses dependents de la CCMA. Existeix un pla anual supervisat per 
la responsable de l’Àrea que pot canviar en funció de les circumstàncies o de l’aparició de 
noves necessitats. Els informes d’auditoria interna tenen com a objectiu establir plans 
d’acció de millora i correctius que són consensuats amb els gestors responsables de 
l’àmbit auditat. La Sindicatura ha tingut accés als treballs d’auditoria referents als exercicis 
2010, 2011 i 2012. 


1.5. ACTIVITAT DE TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 


El servei públic audiovisual de la Generalitat es finança principalment, tal com preveu la 
Llei 22/2005, del 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya, amb les 
aportacions pressupostàries que fa la Generalitat, i també amb la venda i la prestació de 
serveis i amb la participació en el mercat publicitari.  


Emissió 


El detall d’hores d’emissió de programes, del cost d’emissió i del cost/hora per tipus de 
producció, dels anys 2010, 2011 i 2012 és el següent: 


Quadre 1. Emissió 


Tipus de producció 


Hores d’emissió Cost d’emissió Cost/hora d’emissió 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Culturals i especials 2.465 2.823 3.506 9.204.012 10.238.964 8.558.733 3.734 3.627 2.441 


Documentals (a) 220 269 292 455.705 692.119 807.988 2.071 2.573 2.767 


Documentals (b) 687 925 1.037 4.118.582 4.928.685 5.940.636 5.995 5.328 5.729 


Dramàtics 2.151 1.484 1.386 27.371.023 22.581.177 16.671.946 12.725 15.216 12.029 


Entreteniments 3.032 2.970 2.684 35.017.241 26.827.346 23.957.543 11.549 9.033 8.926 


Producció externa 1.538 1.343 1.461 6.168.026 4.444.696 6.742.718 4.010 3.310 4.615 


Esports 2.590 7.940 7.421 64.403.225 64.054.002 51.351.345 24.866 8.067 6.920 


Informatius 15.522 15.125 14.606 53.958.371 49.896.822 44.369.600 3.476 3.299 3.038 


Producció aliena 12.667 14.706 13.565 28.197.632 29.308.522 25.621.395 2.226 1.993 1.889 


Infantils i juvenils 1.295 1.107 1.145 7.216.832 7.368.710 6.130.382 5.573 6.656 5.354 


Nous formats 502 783 524 2.992.192 4.647.572 4.813.463 5.961 5.936 9.186 


Total 42.669 49.475 47.627 239.102.841 224.988.615 194.965.749 5.604 4.548 4.094 


Dades expressades en hores i euros.

Font: Informes mensuals de gestió i recursos del desembre 2010, 2011 i 2012. 

Notes: 

(a) De producció externa. 
(b) De producció interna. 
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Audiència 


La quota d’audiència (percentatge de persones majors de quatre anys que veuen una 
cadena entre els que veuen televisió) de TV3 en els anys 2010, 2011 i 2012 (segons les 
dades de Kantar Media) va ser del 14,8%, el 14,1% i el 14,3%, respectivament. Les dades 
d’audiència pel grup de canals de TVC va ser del 18,9% per a l’exercici 2010 i del 19,3% 
per als exercicis 2011 i 2012. 


Producció 


El cost directe dels programes els anys 2010, 2011 i 2012 va ser de 260,59 M€, 237,17 M€ i 
197,52 M€, respectivament. El cost mitjà per hora de producció (sense considerar la 
producció aliena i les coproduccions) ha passat de 17.362 € el 2010 a 14.771 € el 2012, el 
que representa una disminució d’un 14,92%. El detall per tipologia de programes és el 
següent: 


Quadre 2. Producció 


Tipus de producció 


Hores de producció Cost de producció Cost/hora de producció 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Nous formats 


Documentals producció interna 


Dramàtics 


Entreteniments 


Culturals i especials 


Infantils i juvenils 


Informatius 


Esports 


Producció aliena 


Coproduccions 


72 


109 


200 


781 


601 


214 


7.604 


2.598 


-


-


66 


117 


171 


791 


486 


134 


7.367 


2.629 


-


-


70 


127 


144 


638 


490 


129 


6.910 


2.450 


-


-


4.515.173 


5.649.495 


26.953.271 


35.186.209 


11.006.194 


8.997.248 


53.928.609 


65.221.431 


33.473.161 


15.663.729 


4.434.526 


5.296.667 


20.299.071 


27.838.193 


10.609.734 


6.895.906 


49.683.591 


66.292.678 


29.872.833 


15.945.935 


4.775.072 


4.653.182 


15.161.222 


22.025.294 


9.195.074 


6.931.368 


45.766.700 


53.356.020 


21.826.179 


13.830.921 


62.711


51.830


134.766


45.053


18.313


42.043


7.092


25.104


-


-


67.190 


45.271 


118.708 


35.194 


21.831 


51.462 


6.744 


25.216 


-


-


68.215 


36.639 


105.286 


34.522 


18.765 


53.732 


6.623 


21.778 


-


-


Total - - - 260.594.520 237.169.134 197.521.032 - - -


Dades expressades en hores i euros.

Font: Informes mensuals de gestió i recursos del desembre 2010, 2011 i 2012. 

Nota: Els imports de coproduccions i de producció aliena (TVC té una llicència d’emissió per un període i un nombre de passis determinat) 

corresponen a les entrades al magatzem. 



2. FISCALITZACIÓ 


2.1. ESTATS FINANCERS 


A continuació es presenten els balanços corresponents al 31 de desembre del 2009, del 
2010, del 2011 i del 2012 i els comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 
2011 i 2012. Els estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals 
finalitzats el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 i els estats de fluxos d’efectiu en 
les mateixes dates es presenten en els apartats 2.4 i 2.5, respectivament. 
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Des de l’1 de gener del 2012 TVC classifica el Fons de produccions com a Existències. 
Fins al 31 de desembre del 2011 el classificava com a Immobilitzat intangible. Per tal 
d’afavorir la comparabilitat, TVC va reexpressar les xifres de l’exercici 2011 en els comptes 
anuals corresponents a l’exercici 2012. Les xifres presentades en aquest informe cor
responen a les xifres aprovades per la CCMA per a cada exercici. Aquest aspecte s’ha de 
tenir en compte a l’hora de comparar la informació.  


2.1.1.	 Balanços de situació corresponents al 31 de desembre del 2009, del 
2010, del 2011 i del 2012 


A continuació es presenten els balanços de situació corresponents al 31 de desembre del 
2009, del 2010, del 2011 i del 2012: 


Quadre 3. Balanços de situació corresponents al 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 


ACTIU 2009 2010 2011 2012 


ACTIU NO CORRENT 


Immobilitzat intangible 


Immobilitzat material 


Inversions empreses del Grup i associades a llarg termini 


Inversions financeres a llarg termini 


150.029.531 


103.060.023 


45.558.202


1.343.304 


68.002 


143.273.352 


101.377.574 


 40.658.805 


1.168.971 


68.002 


135.343.717 


97.150.305 


38.133.205


0 


60.207 


36.475.826 


2.966.861 


 33.408.141 


0 


100.824 


ACTIU CORRENT 


Existències 


Comercials


Productes en curs 


Productes acabats 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Clients, vendes i prestació de serveis 


Clients, empreses del Grup i associades 


Personal 


Altres crèdits amb les administracions públiques 


Inversions financeres curt termini 


Periodificacions a curt termini 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 


Tresoreria 


128.544.579 


6.843.012


 1.423.397 


629.681 


4.789.934 


100.561.773 


30.793.028 


66.328.098 


179.783


3.260.864 


0 


20.727.261 


412.533 


412.533 


117.639.851 


 10.305.914 


1.415.592 


319.557 


8.570.765 


83.273.366 


24.217.340 


53.330.930 


 240.827 


5.484.269 


0 


23.631.990 


428.581 


428.581 


96.563.390 


10.292.850


1.296.642 


242.589 


8.753.619 


76.110.166 


24.228.843 


47.728.439 


183.112


3.969.772 


940.766 


8.958.743 


260.865 


260.865 


155.110.026 


 87.005.340 


837.950 


10.132.741 


76.034.649 


62.057.140 


20.028.810 


38.124.181 


 127.056 


3.777.093 


899.088 


4.898.567 


249.891 


249.891 


TOTAL ACTIU 278.574.110 260.913.203 231.907.107 191.585.852 
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PATRIMONI NET I PASSIU 2009 2010 2011 2012 


PATRIMONI NET 


Fons propis 


Capital 


Reserves


Resultats exercicis anteriors 


Altres aportacions de socis 


Resultat de l’exercici (pèrdues) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 


169.174.338 


56.150.292


148.014.399 


13 


(587.864.158) 


496.219.748 


(219.710) 


113.024.046 


157.146.600 


 50.416.129


148.014.399 


13 


(588.083.868) 


496.219.748 


(5.734.163) 


106.730.471 


143.656.722 


 40.175.559


148.014.399 


(1.470.199) 


(593.818.031) 


496.219.748 


(8.770.358) 


103.481.163 


118.645.478 


 30.701.495 


148.014.399 


(1.628.037) 


(602.588.389) 


496.219.748 


(9.316.226) 


87.943.983 


PASSIU NO CORRENT 


Provisions a llarg termini 


Obligacions per préstecs a llarg termini al personal 


Altres provisions 


1.405.731 


1.405.731 


466.902 


938.829 


1.036.395 


1.036.395 


0 


1.036.395 


210.715 


210.715 


0 


210.715 


72.478 


72.478 


0 


72.478 


PASSIU CORRENT 


Provisions a curt termini 


Deutes a curt termini 


Deutes amb entitats de crèdit 


Altres passius financers 


Deutes amb empreses del Grup i associades a curt termini 


Creditors comercials i altres. comptes a pagar 


Proveïdors 


Proveïdors, empreses del Grup i associades 


Creditors diversos 


Personal (remuneracions pendents de pagament) 


Altres deutes amb les administracions públiques 


Avançaments de clients 


Periodificacions a curt termini 


107.994.041 


2.101.293 


992.805 


988.063 


4.742 


0 


103.850.191 


28.952.220


9.843.760 


54.085.986


5.207.251 


5.410.821 


350.153


1.049.752


102.730.208 


0 


66.107 


64.687 


1.420 


5.688 


102.228.404 


 33.149.021


7.042.943 


 50.842.782


5.139.545 


5.680.498 


 373.615


 430.009


88.039.670 


1.326.166 


378.560 


376.256 


2.304 


397.828 


85.835.341 


 25.642.948


3.099.649 


 47.660.631


3.618.016 


5.600.890 


 213.207


 101.775


72.867.896 


2.172.494 


210.667 


203.444 


7.223 


565.101 


69.731.941 


 24.010.242 


2.324.954 


 35.746.731 


3.775.065 


3.726.247 


 148.702 


 187.693 


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 278.574.110 260.913.203 231.907.107 191.585.852 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



2.1.2. Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 


A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 
2011 i 2012: 
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Quadre 4. Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 
Concepte 2009 2010 2011 2012 


Import net de la xifra de negocis 
Vendes 
Prestacions de serveis 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 


Aprovisionaments 
Consum de mercaderies 
Consum de primeres matèries i altres materials consumibles 
Treballs realitzats per altres empreses 
Deteriorament mercad., primeres matèries i altres aprovisionaments 


Altres ingressos d’explotació 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici


Despeses de personal 
Sous, salaris i assimilats 
Càrregues socials 


Altres despeses d’explotació 
Serveis exteriors 
Tributs 
Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operacions comercials 


Amortització de l’immobilitzat 


Imputació subvencions d’immobilitzat no financer i altres 


Excessos de provisions 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 
Deterioraments i pèrdues 
Resultat per alienacions i altres 


83.658.522
81.878.050
1.780.472


(4.280.582) 


11.476.673 


(86.097.325)
(3.899.587) 


(81.864.229)
(10.947) 


(322.562) 


294.412.223
 4.569.689 


 289.842.534 


(128.597.207) 
(103.866.986) 


(24.730.221) 


(101.740.234)
(98.019.129) 


(433.366)
(3.287.739) 


(80.982.943)


76.989


12.732.826


(596.493) 
(447.797)
(148.696) 


 95.506.648
 93.257.898
 2.248.750


3.656.049


12.015.204


 (98.546.697)
(4.189.521)


 (94.224.279)
(17.900) 


(114.997) 


 297.244.254
3.654.431


293.589.823


(132.221.702)
(107.553.550)


(24.668.152)


 (93.749.687)
(93.822.556)


 (433.074)
505.943 


 (85.818.078)


 66.401


 1.004.016


(1.500.803)
 (983.112)


(517.691) 


 85.893.193 
 81.489.844 
 4.403.349 


61.882 


 13.308.410 


 (91.506.987) 
 (2.984.492) 
 (88.522.495) 


0 
0 


 282.642.895 
 4.629.689 
 278.013.206 


 (127.136.333) 
 (102.540.306) 
 (24.596.027) 


 (93.196.762) 
 (92.578.082) 
 (449.026) 


(169.654) 


 (81.608.111) 


92.703 


 6.024.775 


 (768.882) 
 (107.627) 


(661.255) 


64.416.607 
62.350.894 
2.065.713 


(16.325.400) 


589.350 


(112.787.908) 
(2.484.274) 


(110.083.188) 
0 


(220.446) 


263.871.765 
6.317.342 


257.554.423 


(120.175.327) 
(94.830.020) 
(25.345.307) 


(74.401.730) 
(73.698.799) 


(459.026) 
(243.905) 


(8.774.706) 


334.777 


722.771 


(53.138) 
0 


(53.138) 


Resultat d’explotació 62.449 (2.344.395) (6.193.217) (2.582.939) 


Ingressos financers 
De tercers 


Despeses financeres 
Per deutes amb tercers 


Diferències de canvi 


Deteriorament i resultat per venda instruments financers 
Deterioraments i pèrdues 


120.758
120.758 


(80.778) 
(80.778) 


146.276 


(468.415)
(468.415)


 92.920 
92.920 


(24.880) 
(24.880) 


(586.229) 


 (174.333)
 (174.333)


157.420 
157.420 


(210.746) 
(210.746) 


(454.465) 


 (416.761) 
 (416.761) 


53.985 
53.985 


(247.585) 
(247.585) 


74.658 


0 
0 


Resultat financer (282.159) (692.522) (924.552) (118.942) 


Resultat abans d’impostos (219.710) (3.036.917) (7.117.769) (2.701.881) 


Impostos sobre beneficis 0 (2.697.246) (1.652.589) (6.614.345) 


Resultat de l’exercici procedent d’operacions continuades (219.710) (5.734.163) (8.770.358) (9.316.226) 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC. 



2.2. BALANÇ 


2.2.1. Immobilitzat intangible 


A continuació es presenta el moviment de l’Immobilitzat intangible durant els exercicis 
2010, 2011 i 2012. 
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Quadre 5. Immobilitzat intangible. Exercici 2010 
Cost històric Amortització acumulada Deteriorament 


Valor net Saldo el Tras- Saldo el Saldo el Saldo el Saldo el Pèrdues per Altres Saldo el 
Concepte 31.12.2009 Augments passos Baixes 31.12.2010 31.12.2009 Dotacions Baixes 31.12.2010 31.12.2009 deterioram. movim. 31.12.2010 31.12.2010 


Desenvolupament 625.844 0 0 0 625.844 625.844 0 0 625.844 0 0 0 0 0 
Concessions 4.704 0 0 0 4.704 4.704 0 0 4.704 0 0 0 0 0 
Patents, llicènc., marques i sim. 429.735 35.761 0 0 465.496 199.064 22.066 0 221.130 0 0 0 0 244.366 
Aplicacions informàtiques 9.877.832 951.491 0 (23.385) 10.805.938 7.433.566 960.894 (23.385) 8.371.075 0 0 0 0 2.434.863 
Fons de produccions 320.944.318 75.251.767 0 (49.935.694) 346.260.391 219.685.223 75.555.501 (49.483.557) 245.757.167 874.009 983.112 (52.242) 1.804.879 98.698.345 


Total Immobilitzat intangible 331.882.433 76.239.019 0 (49.959.079) 358.162.373 227.948.401 76.538.461 (49.506.942) 254.979.920 874.009 983.112 (52.242) 1.804.879 101.377.574 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC. 



Quadre 6. Immobilitzat intangible. Exercici 2011 
Cost històric Amortització acumulada Deteriorament 


Valor net Saldo el Tras- Saldo el Saldo el Saldo el Saldo el Pèrdues per Altres Saldo el 
Concepte 31.12.2010 Augments passos Baixes 31.12.2011 31.12.2010 Dotacions Baixes 31.12.2011 31.12.2010 deterioram. movim. 31.12.2011 31.12.2011 


Desenvolupament 625.844 0 0 0 625.844 625.844 0 0 625.844 0 0 0 0 0 
Concessions 4.704 0 0 0 4.704 4.704 0 0 4.704 0 0 0 0 0 
Patents, llicènc., marques i sim. 465.496 36.748 0 0 502.244 221.130 24.946 0 246.076 0 0 0 0 256.168 
Aplicacions informàtiques 10.805.938 7.345.050 0 (15.795) 18.135.193 8.371.075 6.681.377 (15.795) 15.036.657 0 0 0 0 3.098.536 
Fons de produccions 346.260.391 67.319.621 0 (49.099.806) 364.480.206 245.757.167 71.560.774 (47.971.725) 269.346.216 1.804.879 107.627 (498.550) 1.413.956 93.720.034 
Bestretes 0 75.567 0 0 75.567 0 0 0 0 0 0 0 0 75.567 


Total Immobilitzat intangible 358.162.373 74.776.986 0 (49.115.601) 383.823.758 254.979.920 78.267.097 (47.987.520) 285.259.497 1.804.879 107.627 (498.550) 1.413.956 97.150.305 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC. 



Quadre 7. Immobilitzat intangible. Exercici 2012 
Cost històric Amortització acumulada 


Valor net Saldo Tras- Saldo el Saldo Saldo el 
Concepte l’1.1.2012 Augments passos Baixes 31.12.2012 l’1.1.2012 Dotacions Baixes 31.12.2012 31.12.2012 


Desenvolupament 625.844 341.157 0 0 967.001 625.844 341.157 0 967.001 0 
Concessions 4.704 0 0 0 4.704 4.704 0 0 4.704 0 
Patents, llicènc., marques i sim. 502.244 33.337 0 0 535.581 246.076 41.513 0 287.589 247.992 
Aplicacions informàtiques 18.135.193 784.217 68.824 (631.340) 18.356.894 15.036.657 1.289.066 (626.001) 15.699.722 2.657.172 
Bestretes 78.573 51.948 (68.824) 0 61.697 0 0 0 0 61.697 


Total Immobilitzat intangible 19.346.558 1.210.659 0 (631.340) 19.925.877 15.913.281 1.671.736 (626.001) 16.959.016 2.966.861 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC. 

Nota: Com a conseqüència de la classificació del Fons de produccions com a Existències, les xifres de l’1 de gener del 2012 es van reexpressar.








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2014



El 14 de setembre del 2011 el Consell de Govern de la CCMA va acordar iniciar el pro
cediment per a l’alienació de dues línies de negoci propietat de TVC que havien estat 
adquirides com a resultat de la fusió per absorció d’AMD. La valoració de les dues línies 
de negoci realitzada per una empresa independent va ser de 587.650 € i de 251.000 €, IVA 
exclòs. L’octubre del 2011 TVC va convocar concurrència pública d’ofertes i va fixar com a 
preus de sortida els de la valoració externa. Els processos de concurrència pública van 
quedar deserts per manca de licitadors, per la qual cosa TVC va iniciar un procediment 
negociat, que va finalitzar el febrer del 2012 amb la venda per 171.000 € i 120.000 €, IVA 
exclòs. 


L’article 20 del Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de patrimoni de la Generalitat, estableix que l’alienació dels béns mobles cor
respon al titular del departament competent en matèria de patrimoni. No consta que el 
conseller d’Economia i Coneixement acordés l’alienació esmentada. 


El desglossament del Fons de produccions amb data del 31 de desembre del 2009, del 
2010 i del 2011 és el següent: 
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Concepte 


Saldos el 31.12.2009 Saldos el 31.12.2010 Saldos el 31.12.2011 


Cost Amortització Provisions Valor net Cost Amortització Provisions Valor net Cost Amortització Provisions Valor net 


Producció aliena 76.051.786 (51.244.014) 0 24.807.772 70.152.552 (42.792.137) 0 27.360.415 66.638.351 (41.217.201) 0 25.421.150


Producció externa 111.364.488 (52.573.588) (645.042) 58.145.858 123.592.100 (69.001.579) (1.064.989) 53.525.532 134.629.452 (82.221.859) (1.064.989) 51.342.604


Producció interna 133.528.044 (115.867.621) (228.967) 17.431.456 152.515.739 (133.963.451) (739.890) 17.812.398 163.212.403 (145.907.156) (348.967) 16.956.280 


Total 320.944.318 (219.685.223) (874.009) 100.385.086 346.260.391 (245.757.167) (1.804.879) 98.698.345 364.480.206 (269.346.216) (1.413.956) 93.720.034 
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Quadre 8.  Fons de produccions 


Imports en euros. 
Font: TVC. 
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L’1 de gener del 2012 s’ha produït un canvi de criteri en la classificació del Fons de pro
duccions, que ha passat a classificar-se com a Existències (fins al 31 de desembre del 
2011 estava classificat com a Immobilitzat intangible). En l’apartat 2.2.4 es fa l’anàlisi del 
Fons de produccions. 


El 26 de març del 2010 va entrar en vigor l’Ordre EHA/733/2010, del 25 de març, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies que no els permeten generar fluxos d’efectiu. La norma afecta les em
preses del sector públic empresarial que, considerant el caràcter estratègic o d’utilitat 
pública de la seva activitat, entreguin béns o prestin serveis amb regularitat a altres entitats 
o usuaris sense contraprestació, o a canvi d’una taxa o d’un preu polític fixat, directament o 
indirectament, per l’Administració pública. L’Ordre defineix els actius no generadors 
d’efectiu com els elements de l’immobilitzat material i intangible, entre d’altres, que es 
mantenen amb una finalitat diferent de la de generar un rendiment comercial, com poden 
ser els fluxos econòmics socials que generen aquests actius i que beneficien la col·lec
tivitat. TVC considera que el seu immobilitzat material i intangible i les existències cor
responents a programes de producció pròpia o aliena es mantenen amb una finalitat 
diferent de la de generar un rendiment comercial i, per tant, ha qualificat aquests actius 
com a no generadors d’efectiu. 


2.2.2. Immobilitzat material 


A continuació es presenta el moviment de l’Immobilitzat material durant els exercicis 2010, 
2011 i 2012. 
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Quadre 9. Immobilitzat material. Exercici 2010 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 
31.12.2010 


Saldo el 
31.12.2009 Augments Traspassos Baixes 


Saldo el 
31.12.2010 


Saldo el 
31.12.2009 Dotacions Baixes 


Saldo el 
31.12.2010 


Terrenys 1.702.376 0 0 0 1.702.376 0 0 0 0 1.702.376 
Construccions 18.066.640 0 0 0 18.066.640 9.021.898 517.337 0 9.539.235 8.527.405 
Instal·lacions tècniques i maquinària 81.755.874 3.139.283 0 (3.855.911) 81.039.246 61.542.932 6.119.544 (3.855.911) 63.806.565 17.232.681 
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 18.735.689 444.257 0 (225.773) 18.954.173 12.120.547 743.101 (225.773) 12.637.875 6.316.298 
Avenços i immobilitzat en curs 4.221.468 157.775 0 0 4.379.243 0 0 0 0 4.379.243 
Altre immobilitzat 19.117.317 742.154 0 (964.055) 18.895.416 15.355.785 1.899.635 (860.806) 16.394.614 2.500.802 


Total Immobilitzat material 143.599.364 4.483.469 0 (5.045.739) 143.037.094 98.041.162 9.279.617 (4.942.490) 102.378.289 40.658.805 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



Quadre 10. Immobilitzat material. Exercici 2011 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 
31.12.2011 


Saldo el 
31.12.2010 Augments Traspassos Baixes 


Saldo el 
31.12.2011 


Saldo el 
31.12.2010 Dotacions Baixes 


Saldo el 
31.12.2011 


Terrenys 1.702.376 0 0 0 1.702.376 0 0 0 0 1.702.376 
Construccions 18.066.640 0 0 0 18.066.640 9.539.235 517.337 0 10.056.572 8.010.068 
Instal·lacions tècniques i maquinària 81.039.246 3.353.101 154.068 (2.547.228) 81.999.187 63.806.565 5.850.811 (2.493.670) 67.163.706 14.835.481 
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 18.954.173 1.705.571 5.650 (56.036) 20.609.358 12.637.875 1.408.959 (50.333) 13.996.501 6.612.857 
Avenços i immobilitzat en curs 4.379.243 548.733 (159.718) (6.759) 4.761.499 0 0 0 0 4.761.499 
Altre immobilitzat 18.895.416 3.188.140 0 (1.586.476) 20.497.080 16.394.614 3.478.004 (1.586.462) 18.286.156 2.210.924 


Total Immobilitzat material 143.037.094 8.795.545 0 (4.196.499) 147.636.140 102.378.289 11.255.111 (4.130.465) 109.502.935 38.133.205 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



Quadre 11. Immobilitzat material. Exercici 2012 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 
31.12.2012 


Saldo el 
31.12.2011 Augments Traspassos Baixes 


Saldo el 
31.12.2012 


Saldo el 
31.12.2011 Dotacions Baixes 


Saldo el 
31.12.2012 


Terrenys 1.702.376 0 0 0 1.702.376 0 0 0 0 1.702.376 
Construccions 18.066.640 0 0 0 18.066.640 10.056.572 517.337 0 10.573.909 7.492.731 
Instal·lacions tècniques i maquinària 81.999.187 1.393.375 418.512 (2.549.560) 81.261.514 67.163.706 4.848.716 (2.536.299) 69.476.123 11.785.391 
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 20.609.358 355.651 487.105 (443.780) 21.008.334 13.996.501 724.719 (455.788) 14.265.432 6.742.902 
Avenços i immobilitzat en curs 4.761.499 870.762 (918.638) 0 4.713.623 0 0 0 0 4.713.623 
Altre immobilitzat 20.497.080 174.117 13.021 (1.662.874) 19.021.344 18.286.156 1.375.659 (1.611.589) 18.050.226 971.118 


Total Immobilitzat material 147.636.140 2.793.905 0 (4.656.214) 145.773.831 109.502.935 7.466.431 (4.603.676) 112.365.690 33.408.141 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.
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Els percentatges anuals d’amortització s’apliquen linealment sobre el valor de cost i són els 
següents: 


Quadre 12. Percentatges anuals d’amortització 


Concepte Percentatge 


Construccions 3 


Instal·lacions tècniques i maquinària 14 


Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 10-17 


Equips informàtics i vehicles 7-20 


Font: Comptes anuals de TVC. 


TVC ha classificat el seu immobilitzat material com a actius no generadors de fluxos 
d’efectiu segons l’Ordre EHA/733/2010, del 25 de març, per la qual s’aproven aspectes 
comptables d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies que no els 
permeten generar fluxos d’efectiu (vegeu l’apartat 2.2.1). 


2.2.3. Inversions en empreses del Grup i associades a llarg termini 


El detall d’Inversions en empreses del Grup i associades a llarg termini amb data del 31 de 
desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 és el següent: 


Quadre 13. Inversions en empreses del Grup i associades a llarg termini 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Participacions en empreses associades


Correccions valoratives per deteriorament 


2.000.000 


(656.696) 


2.000.000 


(831.029) 


0 


0 


0 


0 


Total 1.343.304 1.168.971 0 0 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



Participació en empreses associades 


La participació en empreses associades l’exercici 2010 i les correccions valoratives per 
deteriorament amb data del 31 de desembre del 2010 corresponen a la participació de 
TVC en un 33,33% del capital de Mesfilms Inversions, SL i a les correccions necessàries 
per ajustar el valor en llibres de la participació al seu valor segons els estats financers de la 
societat. El 2011 es va portar a terme la liquidació de la societat, que va generar una 
pèrdua de 0,42 M€ a TVC. El 2 de gener del 2012 es va elevar a escriptura pública la 
dissolució de la societat.  


2.2.4. Existències 


El detall d’Existències el 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011 és el següent: 
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Quadre 14. Existències el 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011 


Concepte 2009 2010 2011 


Existències comercials i recanvis 


Producció interna en curs i acabats: 


Actualitat i documentals 


Informatius i esports 


Correccions valoratives per deteriorament 


1.423.397


5.316.163


425.924 


(322.472) 


1.415.592


 8.961.998


418.035 


(489.711) 


1.296.642 


9.075.295 


410.624 


(489.711) 


Total 6.843.012 10.305.914 10.292.850 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



TVC ha classificat les seves existències com a actius no generadors de fluxos d’efectiu 
segons l’Ordre EHA/733/2010, del 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables 
d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies que no els permeten 
generar fluxos d’efectiu (vegeu l’apartat 2.2.1). 


Com s’ha explicat en l’apartat 2.1, l’1 de gener del 2012 TVC va reclassificar el Fons de 
produccions com a Existències. Per tal d’afavorir la comparabilitat, TVC va reexpressar les 
xifres l’1 de gener del 2012, tal com es posa de manifest a continuació: 


Quadre 15. Reclassificació del Fons de produccions 


Concepte 31.12.2011 Ajust 1.1.2012 


Existències comercials i recanvis 


Fons de produccions: 


Produccions i drets d’emissió en curs 


Produccions i drets d’emissió acabats


Correccions valoratives per deteriorament


1.296.642 


242.589 


9.243.330 


(489.711) 


0 


10.757.022 


84.373.962


(1.413.956) 


1.296.642 


10.999.611 


93.617.292 


(1.903.667) 


Total 10.292.850 93.717.028 104.009.878 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.

Nota: Es produeix una diferència no material de 3.006 € entre aquest ajust i el valor net el 31 de 

desembre del 2011 que es mostra en el quadre 8. 



El detall de les Existències l’1 de gener del 2012 amb les xifres reexpressades i el 31 de 
desembre del 2012 és el següent: 


Quadre 16. Existències l’1 de gener del 2012 i el 31 de desembre del 2012 


Concepte 1.1.2012 31.12.2012 


Existències comercials i recanvis 


Fons de produccions: 


Produccions i drets d’emissions en curs 


Produccions i drets d’emissió acabats 


Correccions valoratives per deteriorament 


1.296.642 


10.999.611 


93.617.292 


(1.903.667) 


837.950 


10.132.741 


76.274.649 


(240.000) 


Total 104.009.878 87.005.340 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.
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Quadre 17. Fons de produccions l’1 de gener del 2012 i el 31 de desembre del 2012 


Concepte 1.1.2012 31.12.2012 


Actualitat i documentals


Informatius i esports 


Producció aliena en curs i acabats 


Producció externa en curs i acabats 


26.336.540 


410.620 


25.418.145 


50.547.931 


21.607.142 


468.360 


19.118.821 


44.973.067 


Total 102.713.236 86.167.390 


Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de TVC. 


Fons de produccions 


El Fons de produccions es valora de la forma següent: 


•	 Drets d’emissió de pel·lícules i sèries de producció aliena: a preu de cost extern, i això 
inclou drets, traduccions, doblatges, materials, música i efectes i subtitulació externa. Es 
donen d’alta en el Fons de produccions quan es reben els materials i s’inicia el període 
de llicència. 


•	 Coproduccions i sèries de ficció de producció pròpia: a preu de cost extern i cost intern 
directe. 


El criteri d’amortització és el següent: 


•	 Els drets d’emissió de pel·lícules i sèries de producció aliena es deprecien des que 
comença el període de llicència amb els criteris següents: 


Quadre 18. Criteris de depreciació dels drets d’emissió de pel·lícules i sèries de producció aliena 


Emissions 
contractades 


Primera 
emissió 


Segona 
emissió 


Tercera 
emissió 


Quarta 
emissió 


1 


2 


3 


4 o més 


100 


60 


60 


60 


-


40 


30 


20 


-


-


10 


10 


-


-


-


10 


Dades expressades en percentatge. 

Font: Comptes anuals de TVC.



•	 Les sèries de ficció de producció pròpia diàries es deprecien un 90% en la primera 
emissió i un 10% en la segona, i la resta de sèries de producció pròpia no diàries un 
60% en la primera, un 20% en la segona i un 10% en la tercera i quarta emissió els 
exercicis 2010 i 2011, i un 70% en la primera emissió, un 20% en la segona emissió i un 
10% en la tercera l’exercici 2012. 
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• Les coproduccions s’amortitzen de la forma següent: 


En els contractes de coproduccions signats amb les productores que estableixen ex
plícitament quina part del cost total del contracte és assignada a drets d’antena o 
d’emissió, aquests drets s’amortitzen d’acord amb el nombre d’emissions contractades, 
amb la mateixa distribució percentual que els drets d’emissió de pel·lícules i sèries de 
producció aliena (vegeu el quadre 18). Si el contracte signat no té valorat explícitament 
el dret d’antena o d’emissió, aquest es valora en un 10% del total del cost d’adquisició i 
s’amortitza en la primera emissió. En tots els casos la part del cost no considerada dret 
d’antena o d’emissió s’amortitza linealment en un 33% anual des de l’inici de la llicència. 


Els valors residuals de les produccions es deprecien al 100% en finalitzar el període de 
llicència. Si aquest és indefinit es considera un màxim de sis anys. En tots els casos 
quan s’estima que la producció no tindrà pròximes emissions es regularitza.  


Els pagaments realitzats per adquirir drets d’emissió de produccions o per fer copro
duccions de les quals o bé no s’han rebut els materials o bé TVC no té llicència, es 
consideren avançaments o immobilitzat en curs, els exercicis 2010 i 2011, i avançaments, 
l’exercici 2012.  


Conveni entre TVC i les associacions de productors audiovisuals de Catalunya 


L’article 24 de la Llei 11/2007, de la CCMA, estableix l’obligació de la CCMA de destinar 
anualment, com a mínim, un 6% de la xifra total dels ingressos d’explotació al finançament 
avançat de la producció de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics, de pel·lícules 
per a televisió, de pel·lícules de nous realitzadors, de pel·lícules experimentals, de docu
mentals i de programes pilot de sèries d’animació.  


El 9 de juny del 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre TVC, Productors 
Audiovisuals de Catalunya, Barcelona Audiovisual i l’Associació de Productors Inde
pendents de Catalunya per al període 2006-2009 que es va prorrogar pels exercicis 2010 i 
2011 segons addendes signades l’1 de gener del 2010 i el 7 de setembre del 2011, 
respectivament. Ambdues addendes preveuen una inversió mínima anual pels exercicis 
2010 i 2011 de 16,00 M€. L’objecte del conveni és establir les bases sobre les quals TVC 
contribueix al desenvolupament del sector audiovisual mitjançant la inversió en la copro
ducció i en l’adquisició de drets d’antena de productes de cinema, de televisió i d’altres 
expressions audiovisuals. El Conveni no ha estat renovat per l’exercici 2012. No obstant 
això, en compliment de l’obligació legal, la inversió de l’exercici 2012 ha estat de 9,95 M€, 
si bé, en no ser vigent el Conveni, aquesta inversió no ha estat subjecta a les condicions 
que s’hi estableixen. 


La distribució anual de la inversió per productes prevista en el Conveni per als exercicis 
2010 i 2011 és la següent: 
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Quadre 19. Distribució anual de la inversió per productes 


Inversió Import 


Coproducció i adquisició de drets d’emissió de pel·lícules, documentals i animació per a televisió 


Coproducció i adquisició de drets d’antena de llargmetratges cinematogràfics 


Bossa de lliure disposició 


8.000.000 


3.555.556 


4.444.444 


Total 16.000.000 


Imports en euros. 
Font: TVC. 


Respecte al finançament de les coproduccions, en els telefilms TVC pot invertir fins al 49% 
del pressupost de producció amb un màxim de 0,60 M€, i en els documentals per a tele
visió pot invertir fins al 49% del pressupost de producció sense límit de quantitat. L’apor
tació màxima de TVC per a l’adquisició de drets d’antena de llargmetratges és de 0,55 M€.  


D’altra banda, el conveni també prima els llargmetratges cinematogràfics de ficció, d’ani
mació o documentals que hagin estat nominats en els premis Oscar, Goya i EFA (European 
Film Awards) o seleccionats en altres festivals previstos en el conveni, sempre que els 
drets d’antena hagin estat adquirits per TVC. La prima se situa entre 15.000 € i 30.000 €, 
depenent del festival. 


La inversió acumulada en el període fiscalitzat va ser de 43,30 M€ amb el detall següent: 


Quadre 20. Inversions acumulades  


Concepte 


2010 2011 2012 Total 


Import Capítols Import Capítols Import Capítols Import Capítols 


Coproducció TVC: 


TVmovie 4.087.500 13 2.770.000 8 1.075.000 4 7.932.500 25 


Minisèrie 4.500.000 6 2.000.000 4 1.950.000 6 8.450.000 16 


Animació 2.325.000 286 3.465.918 433 1.765.000 168 7.555.918 887 


Llargmetratge 200.000 1 2.200.000 8 2.000.000 6 4.400.000 15 


Llarg animació 1.500.000 2 - - - - 1.500.000 2 


Taquillatge i premis - - 15.000 1 20.000 1 35.000 2 


Documental 1.120.000 30 826.500 23 704.500 23 2.651.000 76 


Llarg documental 160.000 4 320.000 5 321.000 7 801.000 16 


Drets d’antena TVC: 


Llargmetratge 2.043.511 17 3.423.712 26 1.711.822 14 7.179.045 57 


Llarg animació 342.517 2 150.000 1 200.000 1 692.517 4 


Curtmetratge 2.400 1 4.960 2 - - 7.360 3 


Taquillatge i premis 479.582 39 967.477 41 147.035 14 1.594.094 94 


Documental 96.000 7 192.000 17 60.000 5 348.000 29 


Llarg documental 150.000 4 - - - - 150.000 4 


Total 17.006.510 412 16.335.567 569 9.954.357 249 43.296.434 1.230 


Imports en euros corresponents a contractes signats. 
Font: Elaboració pròpia. 
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S’han subscrit contractes amb un total de cent seixanta-set productores. El volum de con
tractació amb onze productores ha estat superior a un milió d’euros i representa con
juntament un 32,86% de la inversió total. 


La inversió màxima en TVmovies ha estat de 0,40 M€, en minisèries d’1,50 M€, en animació 
de 0,75 M€, en llargmetratges de 0,50 M€, en llargs d’animació d’1,00 M€, en documentals 
de 0,06 M€ i en llarg documental de 0,10 M€.  


Instrucció del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre el compliment de 
les obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees i en matèria 
de reserva d’espais a programadors independents 


El 24 d’octubre del 2011, el 18 de setembre del 2012 i el 18 d’octubre del 2013, el CAC va 
emetre un informe favorable de compliment per als exercicis 2010, 2011 i 2012, respec
tivament, de les obligacions d’inversió anticipada del 6% i la seva aplicació en obres au
diovisuals europees i del 60% d’aquesta inversió en produccions, la llengua originària de 
les quals és una de les oficials de l’Estat, segons preveu la Instrucció del CAC sobre les 
quotes d’obres audiovisuals europees a les televisions. 


2.2.5. Deutors 


El detall de Deutors el 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 és el 
següent: 


Quadre 21. Deutors 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Clients per vendes i prestació de serveis


Clients, empreses del Grup i associades  


Personal 


Altres crèdits amb les administracions públiques 


30.793.028 


66.328.098 


179.783 


3.260.864 


24.217.340 


53.330.930 


240.827 


5.484.269 


24.228.843


47.728.439


183.112 


3.969.772


 20.028.810 


38.124.181 


127.056 


3.777.093 


Total 100.561.773 83.273.366 76.110.166 62.057.140 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



Clients, empreses del Grup i associades 


Del saldo del compte Clients, empreses del Grup i associades, 63,28 M€ el 2009, 52,13 M€ 
el 2010, 44,55 M€ el 2011 i 37,31 M€ el 2012 corresponen a la transferència de la Genera
litat de Catalunya pendent de pagament per part de la CCMA a la data de tancament de 
cada exercici (vegeu l’apartat 2.2.7).  
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Morositat 


El 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 es manté una provisió de 5,71 M€, de 
6,66 M€ i de 2,75 M€, respectivament, per fer front a possibles impagaments de deutors. 
Durant l’exercici 2012 TVC ha cancel·lat 4,17 M€ corresponents a saldos pendents des de 
l’exercici 2005 que estaven proveïts.  


2.2.6. Periodificacions a curt termini 


El saldo del compte Periodificacions a curt termini correspon majoritàriament als paga
ments avançats relatius a despeses no meritades per la compra de drets d’emissió es
portius. 


2.2.7. Patrimoni net 


El Patrimoni net està format pels fons propis i les aportacions, subvencions, donacions i 
llegats rebuts. 


Fons propis 


El moviment dels fons propis dels exercicis 2010, 2011 i 2012 es presenta en l’apartat 2.4. 


El Consell de Govern del 23 de març del 2011 va aprovar diverses propostes sobre me-
sures d’optimització de la gestió i eficiència de les empreses de la CCMA. Entre aquestes 
mesures es va aprovar l’inici del procés de fusió per absorció d’AMD i IC per part de TVC 
amb la finalitat de reduir la subcontractació i ajustar els serveis multicanal a les necessitats 
estratègiques del Grup. El 13 de juny del 2012 el Consell de Govern va aprovar el projecte 
d’absorció de TVC Edicions i Publicacions, SA. 


El 24 de maig del 2011 i el 28 d’agost del 2012 el Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya va autoritzar la modificació de l’estructura societària de la CCMA 
mitjançant la fusió per absorció de les seves filials AMD i IC en el primer cas, i de TVC Edi
cions i Publicacions, SA, en el segon cas, per part de TVC, amb extinció de les societats 
absorbides, amb traspàs de tot el seu patrimoni a la societat absorbent i subrogació 
d’aquesta, per successió universal, en tots els drets i obligacions de les societats absor
bides. Aquestes absorcions es van formalitzar en escriptura pública l’11 de novembre del 
2011 i el 14 de desembre del 2012, respectivament, i el traspàs comptable es va fer amb 
efectes retroactius de l’1 de gener del 2011 en el primer cas i de l’1 de gener del 2012 en 
el segon cas. 


Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts 


El moviment del compte Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts durant els 
exercicis 2010, 2011 i 2012 ha estat el següent: 
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Quadre 22. Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts 


Concepte 2010 2011 2012 


Saldo inicial 113.024.046 106.730.471 103.481.163 


Aportacions concedides en l’exercici per l’accionista 


Efecte impositiu 


Altres moviments 


Traspassos al Compte de pèrdues i guanys 


Efecte impositiu 


284.282.699


(85.284.810) 


0 


(293.273.521) 


87.982.057


 271.207.914 


(81.362.374)


606.733 


(276.716.544)


 83.014.963 


234.806.844 


(70.442.053) 


0 


(257.002.816) 


77.100.845 


Saldo final 106.730.471 103.481.163 87.943.983 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



Les aportacions de capital dels exercicis 2010, 2011 i 2012 fetes per la CCMA, de 
284,28 M€, 271,21 M€ i 234,81 M€, respectivament, corresponen a les aprovades per les 
lleis 25/2009, del 23 de desembre, 6/2011, del 27 de juliol i 1/2012, del 22 de febrer, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per als exercicis 2010, 2011 i 2012, respec
tivament; a les modificacions resultat de les variacions en les aportacions de la Generalitat 
a la CCMA o directament a la mateixa TVC, i a les redistribucions internes per necessitats 
pressupostàries realitzades entre les empreses del Grup per la fusió d’Edicions i Publi
cacions, SA i pel canvi de criteri en la comptabilització del Fons de produccions l’exercici 
2012. 


L’exercici 2011 TVC va rebre una aportació extraordinària d’1,35 M€ per cobrir despeses 
d’inversió. El Consell de Govern de la CCMA del 18 de gener del 2012 va acordar minorar 
en 1,35 M€ l’aportació corresponent al pressupost aprovat per a l’exercici 2011 per TVC i 
alhora fer una aportació extraordinària del mateix import a Catalunya Ràdio, SRG, SA (CR) 
per tal de compensar la no realització de la venda de l’immoble on s’ubica la seva seu 
social, que figura en els pressupostos per al 2011 d’aquesta societat.  


En opinió de la Sindicatura s’ha instrumentat formalment mitjançant dues operacions dife
rents, el que en el fons és una única operació de concessió d’una subvenció extraordinària 
a CR per cobrir el seu dèficit d’explotació. 


Els Altres moviments de l’exercici 2011 són conseqüència de diferències en la fusió per 
absorció d’AMD i IC. 


Les aportacions i subvencions traspassades a resultat els exercicis 2010, 2011 i 2012 han 
estat de 293,27 M€, 276,72 M€ i 257,00 M€, respectivament, amb el detall següent: 


Quadre 23. Aportacions i subvencions traspassades a resultat 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Aportacions rebudes del soci únic


Subvencions de capital de tercers 


288.638.291 


76.989 


293.207.120 


66.401 


276.623.841


92.703 


256.668.039 


334.777 


Total 288.715.280 293.273.521 276.716.544 257.002.816 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



31 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2014



Les aportacions rebudes de l’accionista únic i les subvencions de capital de tercers per 
finançar l’immobilitzat afecte a una activitat d’interès general s’imputen a patrimoni net i es 
reconeixen posteriorment en el Compte de pèrdues i guanys com a ingressos en proporció 
a la correcció valorativa per deteriorament sobre l’immobilitzat afecte.  


2.2.8. Provisions a llarg i a curt termini 


El detall del compte Provisions a llarg i a curt termini el 31 de desembre del 2009, del 2010, 
del 2011 i del 2012 és el següent:  


Quadre 24. Provisions a llarg i a curt termini 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Provisions a llarg termini: 


Obligacions per prestacions a llarg termini al personal 


Provisió per responsabilitats


466.902 


938.829 


0 


1.036.395 


0 


210.715 


0 


72.478 


Total provisions a llarg termini 1.405.731 1.036.395 210.715 72.478 


Provisions a curt termini: 


Provisió per risc laboral 


Provisió per responsabilitat civil 


Altres


0 


0 


2.101.293 


0 


0 


0 


1.221.138 


20.000 


85.028 


1.650.516 


436.950 


85.028 


Total provisions a curt termini 2.101.293 0 1.326.166 2.172.494 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



El moviment de les provisions a curt termini durant el període fiscalitzat ha estat el següent: 


Quadre 25. Moviment de les provisions a curt termini 


Concepte Import 


Saldo el 31 de desembre del 2009 2.101.293 


Aplicació (2.101.293) 


Saldo el 31 de desembre del 2010 0 


Dotació 1.326.166 


Saldo el 31 de desembre del 2011 1.326.166 


Dotació


Pagaments


Excessos  


1.989.222 


(563.237) 


(579.657) 


Saldo el 31 de desembre del 2012 2.172.494 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 



L’import de les provisions a curt termini correspon principalment a reclamacions derivades 
de diversos conflictes amb el personal i a operacions relacionades amb reclamacions de 
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proveïdors que s’analitzen en els apartats corresponents del Compte de pèrdues i guanys. 
Els excessos de provisions corresponen principalment a excessos de provisions per aco
miadaments. 


Durant el mes de març del 2009 el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, SAD 
(RCDE) va presentar una demanda judicial contra Audiovisual Sport, SL (AVS) i TVC re
clamant-los solidàriament el pagament de 7,70 M€ en concepte de factures impagades per 
AVS l’exercici 2008. TVC és part demandada en aquest procediment per la seva condició 
de garant solidari i responsable directe en cas d’impagament de les obligacions de pa
gament assumides per AVS davant el RCDE d’acord amb el contracte de cessió de drets 
audiovisuals del 27 de juny del 2003. El 27 d’octubre del 2010, el Jutjat de Primera Ins
tància va dictar una sentència que estimava les pretensions del RCDE i condemnava 
solidàriament AVS i TVC al pagament de la quantitat de 7,70 M€, més interessos, quantitat 
que AVS ja va liquidar al Jutjat de Primera Instància número 20 de Barcelona el 3 de març 
del 2011 en la seva condició de deutor principal. Aquesta sentència va ser recorreguda 
per TVC davant l’Audiència Provincial de Barcelona, que va desestimar el recurs. El 31 de 
desembre del 2012 TVC tenia registrada una provisió de 0,16 M€ per aquest concepte. 


El 9 d’abril del 2008 es va notificar a TVC la incoació d’un expedient sancionador contra 
aquesta societat i sis operadores més del mercat de drets audiovisuals i trenta-vuit clubs 
de futbol, per part de la Comissió Nacional de la Competència, en relació amb l’explotació 
dels drets televisius dels equips de futbol de primera i segona divisió. El 16 d’abril del 2010 
la Comissió Nacional de la Competència va dictar una resolució que considerava que el 
contracte del 24 de juliol del 2006 subscrit entre Sogecable, AVS, TVC Multimèdia, SL i 
TVC contenia un pacte de no competència entre TVC i Mediaproducción, SL i no imposava 
cap sanció o multa a TVC. Aquesta resolució va ser recorreguda davant l’Audiència Na
cional, que ha desestimat el recurs sense imposició de costes. 


El Real Madrid CF ha formulat demanda contra TVC per vulneració del seu dret a l’honor 
com a conseqüència de l’emissió d’un reportatge sobre el partit de futbol de Copa del Rei 
disputat el dia 30 de gener del 2013 entre el Real Madrid CF i el FC Barcelona. El 
demandant considera que el contingut del reportatge atempta contra la reputació i bona 
imatge del club, i sol·licita que es declari l’existència d’una intromissió il·legítima en el dret 
a l’honor de l’entitat. TVC estima que la possibilitat que se’n derivi alguna contingència 
significativa és remota. 


El 9 de gener del 2013 el Consell de Govern de la CCMA va instar TVC perquè posés en 
marxa una reorganització de les delegacions i equips de treball, desenvolupant tota la 
producció possible amb personal intern i perquè, dins del marc normatiu vigent, adoptés 
les mesures necessàries per extingir, ja fos per resolució, per desistiment o per no reno-
vació, tretze contractes de serveis signats durant els exercicis 2010 i 2011. La Sindicatura 
no es pot pronunciar sobre els possibles passius que es poguessin derivar d’aquestes 
cancel·lacions. 
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2.2.9. Deutes a curt termini 


El detall dels deutes a curt termini el 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 
2012 és el següent: 


Quadre 26. Deutes a curt termini 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Deutes amb entitats de crèdit 


Altres passius financers 


988.063 


4.742 


64.687 


1.420 


376.256 


2.304 


203.444 


7.223 


Total 992.805 66.107 378.560 210.667 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



L’epígraf Deutes amb entitats de crèdit a curt termini de l’exercici 2012 correspon a una 
pòlissa de crèdit amb un límit de 0,75 M€ autoritzada pel Govern de la Generalitat. 


2.2.10. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


El detall de Creditors comercials i altres comptes a pagar el 31 de desembre del 2009, del 
2010, del 2011 i del 2012 és el següent:  


Quadre 27. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Creditors diversos 


Proveïdors 


Proveïdors empreses del Grup i associades


Remuneracions pendents de pagament 


Administracions públiques 


Avançaments de clients 


54.085.986


28.952.220 


9.843.760 


5.207.251


5.410.821


350.153


 50.842.782


33.149.021


7.042.943


 5.139.545 


5.680.498


 373.615


 47.660.631 


25.642.948 


3.099.649 


3.618.016


 5.600.890 


213.207 


35.746.731 


24.010.242 


2.324.954 


3.775.065 


3.726.247 


148.702 


Total 103.850.191 102.228.404 85.835.341 69.731.941 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de mo
dificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, les societats han de publicar de manera 
expressa les informacions sobre terminis de pagament als seus proveïdors en la memòria 
dels seus comptes anuals. TVC ha fet constar en els comptes anuals corresponents als 
exercicis 2010, 2011 i 2012 que els pagaments a proveïdors que a la data de tancament 
sobrepassen el termini legal són de 3,65 M€, 7,65 M€ i 14,74 M€, respectivament. També 
ha fet constar en la Memòria dels exercicis 2011 i 2012 que el termini mitjà de pagaments 
excedits és de 351 i 159 dies, respectivament. Aquests terminis no han estat comprovats 
per la Sindicatura. 
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2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


2.3.1. Aprovisionaments 


El detall per conceptes de la despesa d’aprovisionaments dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 
2012 és el següent: 


Quadre 28. Aprovisionaments 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Drets de retransmissions esportives


Producció associada 


Producció aliena versió original 


Coproduccions en català 


Servei de doblatge i subtitulació 


Drets d’antena 


Serveis productores actualitat


Drets d’antena coproduccions


Guions


Material auxiliar de consum 


Compra d’imatges 


Drets d’agències informatives


Recanvis i consumibles  


Altres atencions de producció 


Servei de tractament imatge i so 


Vestuari 


Attrezzo 


Servei de traduccions 


Caràtules de programes 


Premis i obsequis de producció


Drets retransmissions culturals i artístiques 


Revistes, diaris i llibres


Material auxiliar tècnic 


Dotació provisió d’existències 


Aprovisionaments inferiors a 0,20 M€


 41.016.274 


29.918.935 


61.901 


131.919 


2.775.660 


142.052 


3.609.600 


0 


1.386.271 


1.749.933 


767.513 


1.034.194 


90.040 


0 


305.132 


402.645 


468.014 


251.797 


64.262 


453.507 


0 


279.706 


309.819 


374.804 


503.347 


49.261.949 


32.748.492 


1.674 


22.500 


3.645.618 


386.194 


3.782.139 


7.200 


1.316.972 


1.747.531 


647.280 


1.058.235 


20.351 


0 


265.242 


406.379 


364.093 


261.973 


244.545 


843.655 


321.712 


291.292 


328.203 


114.997 


458.471 


49.368.921


27.861.297


12.898 


34.861


3.217.350


425.686


3.528.334


5.174 


1.294.318


1.239.703


829.521


889.959 


93.407 


0 


204.869 


278.082 


286.013 


242.741 


173.105 


586.590 


90.210 


213.741 


213.576 


0 


416.631 


37.997.623 


27.743.434 


14.949.695 


9.328.317 


7.470.176 


3.463.774 


2.857.434 


1.445.582 


1.209.884 


1.043.309 


1.002.229 


818.883 


463.074 


407.294 


395.076 


255.188 


222.718 


222.616 


201.498 


161.996 


157.118 


142.809 


114.280 


240.000 


473.901 


Total 86.097.325 98.546.697 91.506.987 112.787.908 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

Nota: Les xifres de l’exercici 2011 no són comparables amb les de l’exercici 2012 com a conseqüència del canvi de

criteri en la comptabilització del Fons de produccions l’exercici 2012. 



Drets de retransmissions esportives 


La despesa més important de Drets de retransmissions esportives correspon a la derivada 
dels drets de retransmissió de la lliga de futbol de primera i segona divisió i de la Copa del 
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Rei corresponents a les temporades esportives 2009/2010 – 2011/2012, d’acord amb el 
contracte subscrit amb Mediaproducción, SL el 7 d’octubre del 2009. El 9 de gener del 
2013 es va signar el de la temporada 2012/2013. Aquest contracte estableix que els drets 
cedits tenen efectes retroactius des del 17 d’agost del 2012. La despesa imputada per 
TVC durant l’exercici 2012 abans de la signatura del contracte ha estat de 3,52 M€. 
D’acord amb la normativa aplicable, en cap cas els efectes i execució del contracte no 
poden començar abans de la seva formalització. 


Producció associada 


Producció associada inclou el cost de diverses produccions realitzades en col·laboració 
amb diferents productores, les quals poden aportar la totalitat del producte o bé una part 
del programa (director, presentador, idea, etc.). Els drets de les produccions corresponen 
a TVC i la propietat dels drets d’explotació comercial, si escau, s’estableix en cada con
tracte. 


Els contractes generalment se subscriuen per temporades. Els preus varien en funció del 
tipus de programa, dels mitjans aportats per la productora, de la durada, de la pressió de 
la competència del mercat televisiu i del seu èxit d’audiència. 


La Sindicatura ha analitzat els contractes vigents en el període fiscalitzat d’una mostra, 
seleccionada a criteri de l’auditor, de catorze produccions (un total de cinquanta-sis con
tractes), que es presenta en el quadre següent: 


Quadre 29. Mostra de contractes de producció associada 


Producció Productora 


Polseres vermelles 


Fish and chips 


Polònia 


Kubala, Moreno i Manchón 


El convidat 


No t’ho perdis 


Thalassa


Crackòvia 


Divendres 


El gran dictat 


Generació digital 


Els matins 


Alguna pregunta més? 


Gran Nord 


Castelao Productions, SA / Castelao Pictures, SL 


Triacom Audiovisual, SL 


Minoria Absoluta, SL 


Diagonal TV, SA 


Dies Tontos, SL 


Benecé Produccions, SL 


 Rumbo Sur, SL 


Minoria Absoluta, SL 


El Terrat de Produccions, SL 


Triacom Audiovisual, SL 


Createl, SL 


Broadcaster, SL / Sticaki, SL 


Alguna Pregunta, SL 


Nova Veranda 2010, SL 


Font: Elaboració pròpia. 


De l’anàlisi realitzada es desprèn el següent: 
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•	 L’exercici 2012 el cost per minut oscil·la entre 115 € d’un programa d’entreteniment i 
4.340 € d’una producció dramàtica.1 Per obtenir el cost total s’hauria d’afegir al cost per 
minut de cada programa la valoració dels mitjans aportats per TVC. S’ha observat que 
en les tres produccions de dramàtics analitzades el preu per minut ha augmentat durant 
el període fiscalitzat i en la resta ha disminuït lleugerament. 


•	 Quatre productores han facturat a TVC més del 89% de l’import net de la seva xifra de 
negocis. 


•	 El 9 de juliol del 2012 el director de TVC va subscriure un contracte d’adquisició de 
guions per a una segona temporada d’una producció dramàtica amb l’empresa on havia 
estat directiu abans del seu nomenament (vegeu l’apartat 1.2.2), fet que infringeix 
l’article 28.2.e de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis
tracions públiques i del procediment administratiu comú, que regula les causes d’abs
tenció dels càrrecs públics. 


•	 El 23 de juliol del 2012 el president de la CCMA va subscriure amb la mateixa empresa 
un contracte de producció associada per a aquesta producció dramàtica, que incloïa un 
avançament equivalent al 13,68% de l’import del contracte ateses les necessitats de 
producció. En la resta de contractes revisats no es va atorgar cap avançament.  


Servei de doblatge i subtitulació 


El 27 de gener del 2012 TVC va adjudicar el servei de doblatge a vuit estudis per un import 
total de 32,00 M€. Contra l’adjudicació es van interposar dos recursos. El 3 de setembre 
del 2012, amb efectes retroactius 1 de gener del mateix any, es van signar els contractes. 
D’acord amb l’article 27 del text refós de la Llei de contractes del sector públic els 
contractes es perfan amb la seva formalització. Per tant, en cap cas els efectes i execució 
del contracte no poden començar abans de la seva formalització, independentment de la 
interposició del recurs.  


Compra d’imatges 


El 10 de maig del 2012 TVC va formalitzar un contracte de llicència no exclusiva per l’ús de 
seqüències o gravacions audiovisuals propietat de tercers per a la seva inclusió en pro
grames de televisió produïts o emesos per TVC. La vigència del contracte es va establir en 
tres anys comptats amb efectes retroactius des de l’1 de gener del 2011 i fins al 31 de 
desembre del 2013. D’acord amb la normativa aplicable, en cap cas els efectes i execució 
del contracte no poden començar abans de la seva formalització. 


1. Per calcular el cost per minut, els costos d’arrencada, de tancament i altres, si escau, s’han distribuït li
nealment entre les diferents temporades. No s’inclouen, però, els costos dels mitjans humans i materials que, 
en funció de la producció, aporta TVC. 
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2.3.2. Despeses de personal 


El detall de les despeses de personal dels exercicis 2010, 2011 i 2012 és el següent: 


Quadre 30. Despeses de personal. Exercici 2010 


Concepte 


2010 


Retribucions fixes Retribucions variables Altres Total 


Personal fix 
Personal temporal 
Personal eventual 
Personal per obra 
Altres remuneracions 
Indemnitzacions
Seguretat Social empresa 
Altres despeses socials 


84.487.145 
3.954.418 
2.889.454 
1.413.763 


0 
0 
0 
0 


10.441.945 
452.706 
648.496 
135.883 


0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
0 


83.898 
3.045.842 


23.270.746 
1.397.406 


94.929.090 
4.407.124 
3.537.950 
1.549.646 


83.898 
3.045.842 


23.270.746 
1.397.406 


Total 92.744.780 11.679.030 27.797.892 132.221.702 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.



Quadre 31. Despeses de personal. Exercici 2011 


Concepte 


2011 


Retribucions fixes Retribucions variables Altres Total 


Personal fix 
Personal temporal 
Personal eventual 
Personal per obra 
Altres remuneracions 
Indemnitzacions
Seguretat Social empresa 
Altres despeses socials 


84.720.148 
3.595.342 
1.566.462 
1.133.990 


0 
0 
0 
0 


8.586.901 
949.868 
399.680 


79.110 
0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
0 


84.291 
1.424.514 


23.668.183 
927.844 


93.307.049 
4.545.210 
1.966.142 
1.213.100 


84.291 
1.424.514 


23.668.183 
927.844 


Total 91.015.942 10.015.559 26.104.832 127.136.333 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.



Quadre 32. Despeses de personal. Exercici 2012 


Concepte 


2012 


Retribucions fixes Retribucions variables Altres Total 


Personal fix 
Personal temporal 
Personal eventual 
Personal per obra 
Altres remuneracions 
Indemnitzacions
Seguretat Social empresa 
Altres despeses socials 


85.111.157 
734.470 


47.779 
544.251 


0 
0 
0 
0 


7.291.984 
354.644 


10.761 
27.138 


0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
0 


7.159 
700.677 


24.641.566 
703.741 


92.403.141 
1.089.114 


58.540 
571.389 


7.159 
700.677 


24.641.566 
703.741 


Total 86.437.657 7.684.527 26.053.143 120.175.327 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.
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Les retribucions fixes corresponen a conceptes salarials de periodicitat mensual i quantia 
fixa, mentre que les retribucions variables tenen periodicitat mensual i quantia variable, 
depenent del nombre d’unitats. Les retribucions fixes inclouen el sou base, l’antiguitat i el 
complement de lloc de treball. Les retribucions variables inclouen conceptes establerts en 
el conveni col·lectiu com nocturnitat, flexibilitat, canvi de convocatòria, nit passada fora, 
trencament de franges, hores extraordinàries, guàrdies, cap de setmana, festiu, matinal i 
altres no inclosos en el conveni com, per exemple, objectius, complement de programa i 
plus d’especial dedicació, ja siguin atorgats directament per la Direcció de la societat a 
través de pactes individuals o resultat de pactes entre el Comitè d’Empresa i la Direcció i 
que afecten determinats col·lectius, o ja siguin establerts per convencions històriques que 
s’han anat actualitzant. Aquests darrers conceptes retribueixen principalment disponibilitat 
horària, flexibilitat i dedicació especial. 


Durant l’exercici 2010 TVC va iniciar una revisió exhaustiva dels complements d’especial 
dedicació i dels complements salarials que rebien els seus treballadors i de l’adequació 
d’aquests complements amb les funcions desenvolupades. Com a conseqüència d’a
questa anàlisi, durant l’exercici 2012 es va congelar a nou treballadors el complement 
d’especial dedicació i a divuit el complement salarial. També es va congelar el concepte 
de flexibilitat a trenta-tres treballadors a l’empara de l’article 55 del Conveni col·lectiu en el 
qual s’estableix que l’import d’aquest complement pot ser congelat per la Direcció a 
aquells treballadors que tenint-lo consolidat no facin l’horari flexible durant un termini 
continuat de 10 mesos. 


El 23 de març del 2010 la Direcció de TVC i els representants dels treballadors van signar 
un preacord de conveni per als anys 2009 a 2011. El 27 de setembre del 2011 es va signar 
el Conveni col·lectiu de treball de TVC per als anys 2009-2012, que es va publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 4 de novembre del 2011. El Consell de Go
vern del 23 de novembre del 2012 va acordar la denúncia del Conveni vigent. En el 
moment de finalitzar el treball de camp no s’havia signat el nou Conveni.  


L’article 49 del Conveni col·lectiu estableix que el complement d’antiguitat retribueix la vin
culació i la dedicació ininterrompudes del treballador a TVC i que per determinar l’anti
guitat de cada treballador s’ha de computar el temps de vinculació a TVC des del moment 
de la incorporació. Si la vinculació és mitjançant contracte de duració determinada, es 
computa com a temps de permanència el de la contractació temporal anterior, sempre que 
la incorporació a la plantilla fixa s’hagi produït sense solució de continuïtat i des de l’última 
contractació ininterrompuda. No obstant això, TVC d’acord amb una pràctica d’empresa ja 
incorporada i amb independència de si aquestes interrupcions han estat per voluntat de 
l’empresa o del mateix treballador, computa l’antiguitat comptant els dies treballats a TVC 
amb independència que s’hagin produït interrupcions de curta o llarga durada en la relació 
contractual entre el treballador i TVC.  
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Variacions retributives 


La disposició final primera del Conveni col·lectiu estableix els increments de sou per als 
exercicis 2009 a 2012. 


Exercici 2009 


D’acord amb l’article 26 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2009, per a aquest exercici la massa salarial del personal laboral, excloent-ne el personal 
laboral amb contracte d’alta direcció, no pot experimentar un augment global superior al 
2% respecte a la corresponent al 2008, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes 
objecte de comparació. TVC va pagar dins la paga extra del mes de març de l’any 2010 
aquest increment que havia estat proveït en el passiu del Balanç el 31 de desembre del 
2009. D’altra banda, les retribucions pel personal directiu amb retribucions anuals iguals o 
superiors a les fixades per al càrrec de director general no van tenir cap increment 
respecte de les vigents el 31 de desembre del 2008, tal com establia l’article 27 de la Llei 
de pressupostos. Aquest article també establia l’excepció de la congelació de la retribució 
per antiguitat que, d’acord amb la normativa vigent, pugui correspondre a aquest personal 
per la seva condició prèvia de personal funcionari. TVC va aplicar l’increment del 2% cor
responent a l’exercici 2009 a la retribució per antiguitat que rebien aquests treballadors 
sense tenir en compte si es corresponia o no amb aquesta condició prèvia. 


Exercici 2010 


L’article 26 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 estableix 
que, per a aquest exercici, la massa salarial del personal laboral, exclòs el personal 
laboral amb contracte d’alta direcció, experimenta un augment global del 0,3% respecte a 
la corresponent per a l’exercici 2009, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes 
objecte de comparació. Aquest increment es va pagar dins la paga extra del mes de març 
del 2010. D’altra banda, TVC va congelar la retribució de quinze treballadors que exercien 
funcions directives a excepció de la retribució que aquest personal rebia en concepte 
d’antiguitat. 


El Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i 
en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, va modificar la Llei de pressupostos 
per a l’exercici 2010 i va establir uns percentatges de reducció al personal que ocupés 
càrrecs directius o assimilats amb retribucions totals reconegudes iguals o superiors a 
les fixades per al càrrec de director general incloent-hi la retribució variable màxima en 
funció dels objectius per al període comprès entre l’1 de juny del 2010 i el 31 de desem
bre del 2010, amb excepció de la retribució per antiguitat que, d’acord amb la normativa 
vigent, pogués correspondre a aquest personal per la seva condició prèvia de funcionari. 
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Aquest decret va afegir una disposició addicional, la vint-i-unena, a la Llei de pressu
postos per al 2010 que disposava que la modificació anterior no era d’aplicació al per
sonal laboral de les societats mercantils del sector públic, llevat que fos d’alta direcció i 
assimilat. 


El 22 de juny del 2010 el Consell de Govern de la CCMA va acordar aplicar les reduccions 
salarials a totes les empreses del Grup, als directors i caps, i als treballadors amb retri
bució íntegra anual superior a la de director general de la Generalitat. Per determinar els 
treballadors afectats, TVC no va incloure la retribució per antiguitat dins la retribució total 
reconeguda, no va tenir en compte aquest concepte per determinar el percentatge de 
reducció i no va aplicar la reducció a la retribució per antiguitat. 


Exercici 2011 


La disposició final primera del Conveni establia que per a l’exercici 2011 no hi hauria 
increment de sou i que a partir de l’1 de maig s’aplicaria una reducció salarial del 5% 
(paga de juny inclosa). Aquesta reducció formaria part de les taules salarials i s’aplicaria 
en la nòmina mitjançant un concepte negatiu, diferenciat de la resta de conceptes de les 
taules, anomenat Reducció acord de viabilitat (RAV). TVC va aplicar la reducció del 5% 
sobre tots els conceptes salarials. D’altra banda, de conformitat amb l’Acord de Govern del 
15 de novembre del 2011 i amb la carta rebuda del Departament de la Presidència el 24 
de novembre del 2011, TVC va suprimir la paga extraordinària del desembre del 2011 a 
setze treballadors que exercien funcions directives, el que va suposar una reducció de la 
seva retribució bruta anual total d’entre un 2,76% i un 6,31%. 


Exercici 2012 


L’article 28 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 establia 
que, per a aquest exercici, la massa salarial del personal laboral, exclòs el personal laboral 
amb contracte d’alta direcció i altre personal laboral amb funcions directives, no experi
mentaria cap increment respecte de la de l’exercici 2011, en termes d’homogeneïtat per 
als dos períodes objecte de comparació. L’article 29 establia el mateix per a les retri
bucions dels alts càrrecs i altre personal directiu. D’altra banda, TVC va aplicar la reducció 
retributiva establerta pel Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 


Plantilla 


La distribució del nombre mitjà de treballadors per categories dels exercicis 2009-2012 és 
la següent: 


41 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2014



Quadre 33. Nombre mitjà de treballadors per categories 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Direcció


Comandaments intermedis 


Personal tècnic 


Administració i altres 


8 


108 


1.350 


506 


8 


98 


1.367 


486 


8 


101 


1.306 


585 


6 


91 


1.349 


649 


Total 1.972 1.959 2.000 2.095 


Font: TVC. 

Nota: En aquest quadre s’inclouen els traspassos interns de personal entre TVC i altres



empreses del Grup però no el director de TVC, que forma part de la plantilla de la

CCMA.



Com a resultat de la reorganització administrativa de la CCMA i de la fusió per absorció 
d’AMD i d’IC, durant el mes de novembre del 2011 el personal de conveni de la CCMA 
(158 treballadors), 36 treballadors d’AMD i 39 d’IC van ser traspassats a TVC. Durant 
l’exercici 2012, 8 treballadors de TVC van ser traspassats a la CCMA. 


A continuació es presenta un quadre amb les retribucions totals per estrats i nombre de 
perceptors corresponents a l’any 2012. 


Quadre 34. Retribucions per estrats. Exercici 2012 


Retribució Nombre de perceptors 


Superior a 100.000 € 


Entre 85.000 € i 100.000 € 


Entre 70.000 € i 85.000€


Entre 50.000 € i 70.000€


Entre 30.000 € i 50.000€


Inferior a 30.000 €


4 


5 


65 


558 


1.334 


262 


Total 2.228 


Font: Elaboració pròpia. 

Nota: Per a l’elaboració d’aquest quadre s’ha considerat la totalitat de les



retribucions, fixes i variables, sense incloure indemnitzacions.



L’Acord de Govern de la Generalitat de l’1 de març del 2011 va establir que TVC havia de 
reduir a 30 de juny del 2011 la despesa de personal en un 6% del pressupost inicial 
prorrogat, una vegada incorporades les mesures establertes en el Decret llei 3/2010, del 
29 de maig, i en un 5% la dels efectius de personal. Aquest Acord també establia que 
l’acreditació del compliment d’aquesta obligació es faria abans del 30 de juny del 2011, 
mitjançant una comunicació per part de l’òrgan competent, adreçada a la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública i a la Intervenció General pel procediment específic esta
blert a aquest efecte. TVC va trametre telemàticament al Punt Central d’Informació de la 
Secretaria d’Administració i Funció Pública la informació sol·licitada. La Sindicatura no ha 
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tingut accés a la documentació presentada i, en conseqüència, no ha pogut comprovar si 
TVC va complir les reduccions establertes en l’Acord de Govern.  


El 20 de març del 2009 la direcció de TVC i els representants dels treballadors van signar 
l’Acord per a l’estabilització de la plantilla temporal. Aquest acord preveia la conversió de 
contractes temporals en indefinits i consolidacions de promocions temporals de personal 
fix. El Consell de Govern va acordar autoritzar la proposta de pacte en la sessió de l’11 de 
març del 2009. Aquest Acord va suposar la regularització de 170 persones entre el segon 
trimestre del 2009 i el primer trimestre del 2010. 


El Consell de Govern del 21 de desembre del 2011 va acordar ratificar els acords per a 
l’estabilització de la plantilla temporal signats el 5 i el 13 de desembre del 2011 entre la 
Direcció de TVC i els representants dels treballadors. Aquests acords van suposar la 
regularització a contractes indefinits de 84 treballadors (equivalents a 82 llocs de treball a 
temps complet).  


Segons l’article 11 del Conveni col·lectiu la plantilla de personal fix de TVC està composta 
pels treballadors vinculats per relació laboral comuna, de caràcter indefinit, aprovada pel 
Consell de Govern de la CCMA. Aquest mateix article estableix que la plantilla fixa de TVC, 
amb caràcter indefinit, inclosa en conveni, ha de ser com a mínim un 97% de la plantilla 
inclosa en conveni, aprovada en cada moment pel Consell de Govern de la CCMA i que la 
contractació no fixa no ha de superar el 12% de la mitjana anual del volum total d’ocu-
pació. L’última plantilla aprovada pel Consell de la CCMA és la del 31 de desembre del 
2009 i des d’aquesta data i fins al 31 de desembre del 2012 s’han produït diversos movi
ments de la plantilla fruit de les reorganitzacions empresarials de la CCMA. En conse
qüència, la Sindicatura no es pot pronunciar sobre el compliment d’aquest article.  


Objectius 


L’article 28 de les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per als exercicis 
2009 i 2010, i l’article 30 de la llei de pressupostos per a l’exercici 2011, estableixen que 
l’avaluació i acreditació de la retribució variable per objectius del personal amb funcions 
directives han de ser aprovades pels departaments als quals estiguin adscrites les entitats 
afectades. Durant aquests exercicis dos directius van cobrar objectius, però per cap dels 
dos es disposa d’aquesta aprovació.  


Indemnitzacions 


El detall per conceptes de la despesa de les indemnitzacions dels exercicis 2010, 2011 i 
2012 és el següent: 
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Quadre 35. Indemnitzacions 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Acomiadaments selectius 


Altres indemnitzacions 


0 


79.811


2.821.180 


224.662 


0 


1.162.296 


0 


700.677 


Total 79.811 3.045.842 1.162.296 700.677 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 



Acomiadaments selectius 


El 31 de juliol del 2009 el conseller del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
va resoldre fer efectiva una transferència extraordinària per a l’exercici 2009 de 4,40 M€ a 
la CCMA per tal de fer front al Pla de prejubilacions voluntàries de la CCMA i de les seves 
empreses filials. El Consell de Govern del 23 de desembre del 2009 va acordar oferir 
aquest Pla als treballadors de les empreses del Grup de més de cinquanta-set anys i amb 
més de quinze anys d’antiguitat. Durant els exercicis 2009 i 2010 cap treballador es va 
acollir a aquest Pla. 


El Consell de Govern en la sessió extraordinària del 19 de juliol del 2010 va autoritzar el Pla 
de viabilitat 2010 de la CCMA i empreses filials. En aquest Pla es posava de manifest que, 
davant la necessitat de contenció i racionalització de la despesa, es considerava necessari 
tirar endavant un procés de reducció de la plantilla mitjançant acomiadaments individuals 
selectius, negociant i arribant a acords sobre indemnitzacions; aquest procés substituïa el 
Pla de jubilacions que havia estat aprovat pel Consell de Govern. També autoritzava la 
Direcció General a arribar a acords sobre aquestes indemnitzacions de conformitat amb 
els criteris establerts en el Pla de viabilitat. Aquests criteris establien que el càlcul de la 
indemnització es faria segons la hipòtesi que la persona acomiadada pogués rebre una 
renda temporal que complementés les prestacions públiques (import net de la prestació 
d’atur i de la pensió de jubilació de la Seguretat Social) i que tindria com a referència 
garantir un objectiu de salari net fins a l’edat de jubilació teòrica segons un escalat per 
edat que anava des dels cinquanta-set anys als seixanta-quatre, i garantir també un salari 
net que abastés des del 80% fins al 100%. Aquest salari garantit correspondria al sou 
base, antiguitat, complements salarials de caràcter fix i permanent i al 75% de la mitjana 
de la retribució variable dels últims vint-i-quatre mesos (sense incloure dietes, ni quilo
metratge, ni similars). La previsió era que aquestes extincions contractuals afectessin en 
total 121 persones de la CCMA i de les seves empreses filials amb un cost total de 
17,17 M€.  


El càlcul de les indemnitzacions el va realitzar una empresa externa segons els criteris 
establerts pel Pla de viabilitat. La Sindicatura ha verificat que les indemnitzacions lliurades 
no superen els 45 dies per any treballat amb el límit de 42 mensualitats. 


En opinió de la Sindicatura, tenint en compte els criteris per determinar les indemnitzacions 
i el personal afectat, els efectes dels acomiadaments selectius derivats del Pla de viabilitat 
van ser equivalents per a TVC als d’un pla de jubilacions. 
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Els acomiadaments es van fer durant els exercicis 2010 i 2011 i van afectar 58 treballadors 
de TVC, amb un cost de 6,07 M€. D’aquest import, 3,25 M€ van ser aportats per la CCMA 
l’any 2010 i TVC no va registrar cap despesa. Els 2,82 M€ restants van ser aportats per 
TVC i es van registrar com a despesa l’any 2010. En opinió de la Sindicatura, TVC hauria 
d’haver registrat la totalitat dels 6,07 M€ com a despesa i haver registrat un ingrés per 
subvencions per l’aportació rebuda de la CCMA. 


Altres indemnitzacions 


El 14 de setembre del 2011, el Jutjat del Social número 19 de Barcelona va dictar sen
tència que declarava nul l’acomiadament de dotze operadors d’imatge, i va condemnar 
TVC a la readmissió immediata dels demandants i que els reconegués el caràcter d’in
definits. Aquests treballadors havien subscrit contractes successius amb TVC des del 2003 
per circumstàncies de la producció i contractes per obra o servei determinat o d’interinitat, 
subscrits normalment per substituir treballadors en vacances o per donar cobertura a altres 
necessitats de l’empresa, en la majoria de supòsits fora de les causes ordinàries de sus
pensió contractual. TVC assignava als demandants tasques instrumentalitzant les diferents 
situacions contractuals en funció de les necessitats habituals de cobertura de serveis. TVC 
va acomiadar els treballadors i els va abonar les indemnitzacions legals per acomiadament 
improcedent equivalents a quaranta-cinc dies per any treballat, per un total de 0,39 M€.  


Dins d’Altres indemnitzacions també s’inclouen 0,49 M€ per la previsió de les indem
nitzacions a abonar a dos extreballadors d’IC amb els quals TVC manté un litigi que està 
pendent de resolució pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  


Altres despeses socials 


El 19 de desembre del 2008 la Comissió de Control del Pla de Pensions d’Ocupació de 
promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya va acceptar l’adhesió a l’es
mentat Pla de la CCMA i societats filials com a entitats promotores. Dins d’Altres despeses 
socials en l’exercici 2010 TVC va incloure l’aportació al Pla de Pensions per 0,21 M€. 
L’article 32 de les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 i per al 
2012 estableix que durant aquests exercicis les entitats del sector públic no faran apor
tacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que inclo
guin la cobertura de la contingència de jubilació. Els exercicis 2011 i 2012 TVC no va fer 
cap aportació. 


2.3.3. Altres despeses d’explotació 


Dins d’Altres despeses d’explotació el concepte més important és Serveis exteriors. El 
desglossament d’aquest concepte en els exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 és el següent: 
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Quadre 36. Serveis exteriors 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Serveis d’empreses i professionals 
Estudis, dictàmens i serveis aliens 
Serveis aliens d’informàtica 
Serveis informàtica claus en mà 
Retribucions personal artístic 
Mitjans tècnics i personal tècnic 
Col·laboradors  
Construcció de decorats 
Servei de seguretat 
Gestió de centres i serveis 
Seguretat Social personal artístic 
Instal·lacions i muntatges de producció 
Serveis auxiliars externs 
Comissionistes 
Control d’audiència 
Serveis d’empreses i professionals inferiors a 0,20 M€ 


38.439.328 
13.444.584 
9.466.723 


0 
4.428.492 
3.065.478 
2.214.603 
1.343.565 
1.091.542 


866.117 
785.673 
739.522 
199.602 


61.258 
0 


732.169 


37.624.315 
13.301.924 
9.774.809 


0 
3.944.869 
3.371.477 
1.689.362 


704.847 
1.243.352 


642.366 
694.676 
645.182 
261.382 
103.880 
548.600 
697.588 


36.174.407 
13.176.136 
7.231.360 


267.850 
4.161.608 
2.960.665 
2.794.580 


358.765 
1.156.654 


584.313 
737.106 
623.938 
330.411 
153.614 
584.578 


1.052.829


24.960.447 
7.785.309 
5.018.017 


230.791 
3.660.445 
1.795.948 
1.475.444 


38.670 
1.088.816 


573.352 
643.932 
645.664 
301.795 
244.027 
503.307 
954.930 


Subministraments i comunicació 
Xarxa Centre Telecomunicacions 
Enllaços nacionals permanents 
Aigua, gas i enllumenat immobles 
Connectivitat internet 
Telèfon 
Neteja 
Correus i missatgers 
Enllaços internacionals permanents 
Material oficina, informàtica, tèlex 
Enllaços assistència operatius 
Subministraments i comunicació inferiors a 0,20 M€ 


24.075.649
9.422.509 
4.988.699 
1.529.072 


0 
1.315.994 
1.081.576 


449.331 
365.518 
331.418 


4.008.918 
582.614 


20.680.507
10.321.699 


1.422.995 
1.632.871 


0 
1.294.152 
1.037.841 


569.725 
244.358 
331.500 


3.580.266 
245.100 


21.448.939
11.088.411 


3.675.331 
1.619.897 


496.773 
1.070.436 
1.012.158 


476.439 
0 


234.349 
1.697.876 


77.269 


18.462.280 
10.580.418 


2.576.788 
1.662.793 


433.469 
811.604 
981.489 
258.061 


0 
148.148 
794.884 
214.626 


Altres serveis exteriors 
Arrendaments i cànons 


Propietat intel·lectual  
Material tècnic de producció
Immobles delegacions 
Altres lloguers 
Rènting llicències informàtiques 
Material d’il·luminació
Rènting tecnològic
Arrendaments i cànons inferiors a 0,20 M€


Publicitat, propaganda i relacions públiques  
Reparacions i conservació 
Transports 
Primes d’assegurances 
Serveis bancaris i similars  
Altres serveis 


Viatges personal propi 
Dietes personal propi 
Locomoció personal propi 
Donacions 
Compensació àpat
Altres serveis inferiors a 0,20 M€


34.983.527
17.309.792 
13.193.556 
1.384.801 
1.210.146 


536.715 
407.549 
158.369 
107.838 
310.818 


9.388.619 
2.012.054 


760.460 
272.790 
121.796 


5.118.016 
2.562.040 


704.284 
490.174 


0 
0 


1.361.518 


34.923.694
17.436.167 
11.406.137 


2.210.206 
1.245.450 


445.525 
409.817 
575.242 
850.234 
293.556 


9.662.739 
2.212.571 


793.224 
156.271 


97.531 
4.565.191 
1.980.202 


857.134 
494.079 
681.843 
391.607 
160.326 


33.901.939
17.315.210 
11.397.351 


1.332.491 
1.249.009


986.462
185.260
386.285


1.253.372
524.980


9.407.455 
2.064.274 


859.567 
157.218 
202.077 


3.896.138 
1.599.704


701.219
404.192
685.488
321.361 
184.174


 28.797.254 
14.592.102 


9.992.803 
768.246 


1.155.987 
255.017 


32.200 
357.967 


1.472.882 
557.000 


8.060.047 
1.813.790 


628.235 
155.664 
207.877 


3.339.539 
958.721 
559.972 
355.336 


1.031.207 
338.803 
95.500 


Despeses extraordinàries 520.625 594.040 1.053.262 1.478.148 


Descomptes retencions impagats 0 0 (465) 670 


Total 98.019.129 93.822.556 92.578.082 73.698.799 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.
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Serveis corporatius 


Els conceptes Estudis, dictàmens i serveis aliens i Serveis aliens d’informàtica inclouen la 
despesa de TVC per serveis de les àrees corporatives de la CCMA com serveis informà
tics, serveis prestats per l’àrea de Recursos Humans i per l’àrea Economicofinancera, entre 
d’altres. 


El 7 de setembre del 2010 el director general de la CCMA va aprovar el Règim de col·labo
ració i condicions d’integració i prestació de serveis entre la CCMA i les seves empreses fi
lials. Aquest règim de col·laboració es va prorrogar l’1 de gener del 2011. En el marc del 
procés de reestructuració corporatiu aprovat pel Consell de Govern el 23 de març del 2011 
(vegeu l’apartat 2.2.7), TVC va absorbir AMD i IC, que rebien i prestaven determinats ser-
veis corporatius, i va integrar en la seva plantilla part del personal de la CCMA que desen
volupava tasques relacionades amb aquests serveis. Així, mitjançant la seva estructura, la 
CCMA i TVC presten els serveis i prestacions inherents i propis de cada una de les àrees 
corporatives a les societats del Grup. L’1 de gener del 2012, amb efectes de l’1 de novem
bre del 2011, la CCMA va aprovar un nou règim de col·laboració i condicions d’integració i 
prestació de serveis entre la CCMA i les seves empreses filials que derogava l’anterior. 
Aquest document estableix el règim de repartiment de costos corporatius entre les empre
ses filials i els criteris amb els quals la CCMA i TVC repartiran els costos generats. 


Retribucions personal artístic 


Les retribucions del personal artístic inclouen les retribucions de diferents artistes contrac
tats per a les produccions de dramàtics. En alguns casos els actors són professionals 
independents i en altres casos són contractats laboralment per TVC. La contractació dels 
artistes pot ser tant per mesos com per sessions. L’exercici 2012, 994 artistes van tenir 
algun contracte amb TVC. Quatre artistes van concentrar el 16,65% de la despesa. 


En el cas dels artistes amb contracte laboral amb TVC seria més adequada la classificació 
de la despesa com a despesa de personal.  


Xarxa Centre Telecomunicacions 


El compte Xarxa Centre Telecomunicacions inclou la despesa per utilització de la xarxa de 
telecomunicacions propietat del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa
ció (CTTI) d’acord amb els contractes subscrits. 


Enllaços nacionals permanents 


La despesa registrada com a Enllaços nacionals permanents correspon, bàsicament, al 
servei prestat pel CTTI relacionat amb l’establiment de la xarxa d’enllaços mòbils de 
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televisió com a conseqüència de la implantació per tot el territori de la televisió digital 
terrestre. 


Propietat intel·lectual 


El compte Propietat intel·lectual recull la despesa per drets d’autor abonats a diverses as
sociacions d’actors, músics, escriptors, etc. d’acord amb els contractes i pactes forma
litzats. 


Publicitat, propaganda i relacions públiques 


El compte Publicitat, propaganda i relacions públiques inclou, entre altres despeses, les 
de patrocini de clubs de futbol, intercanvis publicitaris i atencions a convidats dels 
programes.  


Compensació àpat 


L’article 33.2 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Cata
lunya per a l’exercici 2012, disposa que no es poden reconèixer percepcions derivades 
dels sistemes d’ajuda per menjar del personal. En compliment d’aquest article, TVC va 
suprimir des del mes de maig del 2012 les compensacions per menjar quan aquest es 
realitzés en el lloc de treball. El 6 de juny del 2012 el Comitè d’Empresa de TVC va 
demandar TVC per aquest motiu. El 18 d’octubre del 2012 el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya va dictar sentència a favor de TVC. Aquesta sentència, a la data de fina
lització del treball de camp, ha estat ratificada per la Sala Social del Tribunal Suprem. TVC 
va registrar l’exercici 2012 una despesa i una provisió per aquest concepte per 0,23 M€, 
que va ser cancel·lada com a ingrés el 31 de desembre del 2013. 


Despeses extraordinàries 


Les despeses extraordinàries de l’exercici 2012 inclouen principalment previsions per con
flictes col·lectius i altres previsions relacionades amb reclamacions de proveïdors i amb 
altres litigis. Un d’ells correspon a la demanda interposada per deu treballadors que havien 
estat acomiadats per una empresa que prestava serveis de producció en exclusiva per 
TVC i que denunciaven haver estat objecte d’una cessió il·legal d’aquesta empresa a TVC, 
i en conseqüència, reclamaven el dret a formar part de la plantilla de TVC com a treba
lladors indefinits. Durant l’exercici 2013 s’ha dictat sentència en contra de TVC que ha con
demnant solidàriament les empreses a abonar un total de 0,28 M€ més els interessos de 
demora corresponents. TVC ha recorregut la sentència. 
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2.3.4. Import net de la xifra de negocis 


La composició de l’import net de la xifra de negocis dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 
és la següent: 


Quadre 37. Import net de la xifra de negocis 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Publicitat 


Vendes de programes de producció interna i externa 


Vendes de programes d’informatius 


Vendes de programes d’esports 


Altres vendes 


Ràpels sobre vendes 


82.445.478


428.453 


523.792 


1.314.585 


1.876.364


(2.930.150) 


95.080.250 


582.728 


2.101 


2.040.187 


2.341.439 


(4.540.057) 


82.553.932


525.791 


7.591 


2.033.383 


4.675.336


(3.902.840) 


63.334.917 


595.232 


9.065 


1.015.325 


2.096.011 


(2.633.943) 


Total 83.658.522 95.506.648 85.893.193 64.416.607 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.



Els ingressos nets per publicitat dels exercicis 2010, 2011 i 2012 representen un 94,80%, 
un 91,57% i un 94,23%, respectivament, de l’import net de la xifra de negocis. La dis
minució percentual dels ingressos nets per publicitat entre el 2009 i el 2012 ha estat d’un 
23,66%. 


TVC realitza campanyes publicitàries gratuïtes i campanyes no gratuïtes. El preu d’a
questes últimes s’estableix majoritàriament mitjançant pactes i acords entre les parts. La 
majoria de campanyes publicitàries gratuïtes són campanyes benèfiques o d’informació. 
Per aquestes últimes, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i la 
CCMA van signar el 24 de maig del 2012 el protocol d’encàrrec de gestió de l’Admi
nistració de la Generalitat a la CCMA on s’establia que la CCMA acceptava realitzar de 
manera gratuïta la difusió de les gravacions d’una campanya per informar la ciutadania 
sobre els serveis públics que tenia a la seva disposició. TVC també realitza campanyes 
gratuïtes amb fundacions, associacions i altres entitats sense finalitat de lucre. Els directius 
de TVC són els que seleccionen i decideixen quines campanyes i quins acords es faran de 
manera gratuïta. Una part de campanyes gratuïtes que han comptat amb l’informe favora
ble del CAC no computen com a publicitat als efectes dels límits legals d’emissió de 
publicitat. 


2.3.5. Altres ingressos d’explotació 


El desglossament del compte Altres ingressos d’explotació dels exercicis 2009, 2010, 2011 
i 2012 és el següent: 
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Quadre 38. Altres ingressos d’explotació 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat 
de l’exercici 


4.569.689 


289.842.534


3.654.431 


293.589.823 


4.629.689 


278.013.206


6.317.342 


257.554.423 


Total 294.412.223 297.244.254 282.642.895 263.871.765 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals TVC.



Els ingressos accessoris i altres de gestió corrent inclouen en l’exercici 2012, principal
ment, els ingressos provinents de vendes d’articles de marxandatge relacionats amb pro
grames de TVC i els derivats de la prestació de serveis informàtics i altres serveis cor
poratius a les altres empreses del Grup (vegeu l’apartat 2.3.3). 


Dins les subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici s’inclouen les 
aportacions rebudes del soci únic i les subvencions d’explotació de l’exercici amb el detall 
següent: 


Quadre 39. Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Aportacions rebudes del soci únic 


Subvencions d’explotació 


288.638.291 


1.204.243 


293.207.120 


382.703 


276.623.841 


1.389.365 


256.668.039 


886.384 


Total 289.842.534 293.589.823 278.013.206 257.554.423 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.



2.3.6. Excessos de provisions 


Els excessos de provisions de l’exercici 2011 inclouen majoritàriament ajustaments de 
previsions realitzades durant els exercicis 2009 i 2010 de factures de la Sociedad General 
de Autores y Editores. L’import de l’exercici 2012 correspon principalment a excessos de 
provisions per acomiadaments. 


2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 


A continuació es presenten els estats de canvis en el patrimoni net corresponents als 
exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012: 


50 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2014



Quadre 40. Estat de canvis en el patrimoni net el 31 de desembre del 2010 


Aportacions/ 
Resultats Altres Resultat  Subvencions, 


Estat de canvis en el patrimoni net 
Capital 


escripturat Reserves 
d’exercicis 


anteriors 
aportacions 


de socis 
de 


l’exercici 
donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo el 31 de desembre del 2009 148.014.399 13 (587.864.158) 496.219.748 (219.710) 113.024.046 169.174.338 


Aplicació del resultat 2009 - - (219.710) - 219.710 - -


Total d’ingressos i despeses 
reconeguts - - - - (5.734.163) (6.293.575) (12.027.738) 


Saldo el 31 de desembre del 2010 148.014.399 13 (588.083.868) 496.219.748 (5.734.163) 106.730.471 157.146.000 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



Quadre 41. Estat de canvis en el patrimoni net el 31 de desembre del 2011 


Resultats Altres Resultat 
Aportacions/ 


Subvencions, 


Estat de canvis en el patrimoni net 
Capital 


escripturat Reserves 
d’exercicis 


anteriors 
aportacions 


de socis 
de 


l’exercici 
donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo el 31 de desembre del 2010 148.014.399 13 (588.083.868) 496.219.748 (5.734.163) 106.730.471 157.146.600 


Reserva de fusió AMD - (314.606) - - - 314.606 -


Reserva de fusió IC - (1.155.606) - - - 292.127 (863.479) 


Aplicació resultat - - (5.734.163) - 5.734.163 - -


Total d’ingressos i despeses 
reconeguts - - - - (8.770.358) (3.856.041) (12.626.399) 


Saldo el 31 de desembre del 2011 148.014.399 (1.470.199) (593.818.031) 496.219.748 (8.770.358) 103.481.163 143.656.722 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



Quadre 42. Estat de canvis en el patrimoni net el 31 de desembre del 2012 


Resultats Altres Resultat  
Aportacions/ 


Subvencions, 


Estat de canvis en el patrimoni net 
Capital 


escripturat Reserves 
d’exercicis 


anteriors 
aportacions 


de socis 
de 


l’exercici 
donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo el 31 de desembre del 2011 148.014.399 (1.470.199) (593.818.031) 496.219.748 (8.770.358) 103.481.163 143.656.722 


Reserva de fusió TVC Edicions i 
Publicacions, SA - (157.838) - - - - (157.838) 


Altres variacions patrimoni net - - (8.770.358) - 8.770.358 - -


Total d’ingressos i despeses 
reconeguts - - - - (9.316.226) (15.537.180) (24.853.406) 


Saldo el 31 de desembre del 2012 148.014.399 (1.628.037) (602.588.389) 496.219.748 (9.316.226) 87.943.983 118.645.478 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.



2.5. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 


L’Estat de fluxos d’efectiu mostra la capacitat de generar efectiu o equivalents i les neces
sitats de liquiditat de TVC classificades en activitats d’explotació, inversió i finançament. A 
continuació es presenten els estats de fluxos d’efectiu el 31 de desembre del 2009, del 
2010, del 2011 i del 2012: 
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Quadre 43. Estat de fluxos d’efectiu el 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 


Estat de fluxos d’efectiu 2009 2010 2011 2012 


Resultat de l’exercici abans d’impostos


Ajustos del resultat 
Amortització de l’immobilitzat 
Correccions valoratives per deteriorament 
Variació de provisions 
Imputació de subvencions 
Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat 
Ingressos financers 
Despeses financeres 
Diferències de canvi 


Canvis en el capital corrent 
Existències 
Deutors i altres comptes a cobrar 
Altres actius corrents 
Creditors i altres comptes a pagar 
Provisions 
Altres passius corrents 


Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 
Pagaments d’interessos 
Cobraments d’interessos 
Altres pagaments (cobraments) 
Cobraments subvencions explotació 


 (219.710) 


80.982.943 
4.526.423 


(12.350.589) 
(288.715.280) 


148.696 
(120.758) 


80.778 
143.164 


4.402.044 
11.891.727 
(3.511.666) 
5.997.988 


0 
1.017.718 


120.758 
(80.778) 


0 
0 


(3.036.917) 


85.818.078 
795.273 


(2.470.629) 
(293.273.521) 


1.500.803 
(92.920) 
24.878 


586.229 


(3.630.141) 
16.782.464 
(2.904.728) 
(1.621.787) 


0 
(614.055) 


92.920 
(24.878) 


0 
0 


(7.117.769) 


10.047.338 
169.654 


(825.680) 
(276.623.841) 


29.459 
416.761 


(157.420) 
210.748 


6.229.348 
1.484.079 


13.732.481 
(16.393.063) 


0 
997.932 


(182.129) 
157.420 


(498.547) 
(1.389.365) 


(2.701.881) 


8.774.706 
464.351 


1.269.474 
(257.889.200) 


53.138 
(53.985) 
247.585 
217.579 


16.784.092 
7.400.621 
4.060.176 


(14.445.626) 
0 


(477.319) 


(247.585) 
53.985 


0 
0 


Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (195.686.542) (202.068.931) (269.712.594) (236.489.889) 


Pagaments per inversions 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
Altres actius financers 
Fusió


Cobraments per desinversions 
Empreses del Grup i associades 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
Altres actius financers 
Àmbit de fusió 


(73.401.951) 
(8.284.417) 


2.936 
0 


0 
0 


64.278 
0 
0 


(76.239.019) 
(4.483.469) 


0 
0 


0 
0 


37.695 
0 
0 


(779.514) 
(4.956.500) 


0 
(4.240.430) 


752.210 
0 


(709.607) 
7.795 


0 


(847.369) 
(5.315.802) 


(11.480) 
0 


164 
3.739 
1.000 


41.678 
881 


Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (81.619.154) (80.684.793) (9.926.046) (6.127.189) 


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 


Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 
Altres deutes 
Deutes amb entitats de crèdit 
Deutes amb empreses del grup i associades 


277.687.140 


453.693 
(607.053) 


0 


284.282.699 


0 
(926.698) 


0 


278.794.948 


0 
312.453 
363.523 


242.934.259 


0 
(167.893) 
(160.262) 


Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament 277.533.780 283.356.001 279.470.924 242.606.104 


Efecte de les variacions dels tipus de canvi (143.164) (586.229) 0 0 


Augment/Disminució neta de l’efectiu o equivalents 84.920 16.048 (167.716) (10.974) 


Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 
Efectiu o equivalents al final de l’exercici 


327.613 
412.533 


412.533 
428.581 


428.581 
260.865 


260.865 
249.891 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de TVC.

Nota: Hi ha algunes diferències entre els imports que figuren en aquest quadre i els estats financers que no són materials.  
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3. PRESSUPOSTOS 


L’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de creació de la CCMA, estableix que 
correspon al Consell de Govern aprovar els avantprojectes de pressupost de la CCMA i de 
les seves empreses filials. L’article 12 estableix que aquest acord s’ha d’adoptar per ma
joria de dos terços dels membres del Consell de Govern. En el cas que no s’aconsegueixi 
l’acord per aquesta majoria, cal fer una segona votació una vegada transcorregudes vint-i
quatre hores. Si en aquesta nova votació tampoc no s’assoleix la majoria de dos terços, cal 
fer una tercera votació, en la qual l’acord pot ser vàlidament adoptat per majoria dels 
membres de dret. 


El Consell de Govern de la CCMA en les sessions del 26 d’octubre del 2009, del 27 d’abril 
del 2011 (amb posteriors modificacions el 4 i l’11 de maig del 2011) i del 30 de novembre 
del 2011 va aprovar en primera votació l’avantprojecte del pressupost de la CCMA i les 
seves empreses filials per als exercicis 2010, 2011 i 2012, respectivament. 


Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 


A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de l’exercici 2010: 


Quadre 44. Liquidació del pressupost. Exercici 2010 


Ingressos 
Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 
definitiu 


(A) 


Drets 
liquidats 


(B) 


Saldo 
pressupostari 


(C=B–A) 


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ing. 


Venda de béns 


Prestació de serveis 


Altres ingressos 


Cap. 4. Transferències corrents 


Del sector públic estatal 


De l’Administració de la Generalitat 


D’empreses i altres ens públics de la Generalitat 


De l’exterior 


Cap. 5. Ingressos patrimonials 


Interessos de dipòsits 


Altres ingressos financers 


Cap. 6. Alienació d’inversions reals 


Alienació d’edificis i altres construccions 


Cap. 8. Variació actius financers 


Aportacions a compte de capital i assimilats del s. p. 


Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 


115.481.741 


79.273.341 


871.150 


35.337.250 


530.707 


530.707 


0 


0 


0 


600.000 


100.000 


500.000 


6.540.000 


6.540.000 


282.439.304 


282.439.304 


0 


3.074.080 


1.483.261 


0 


1.590.819 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.843.395 


1.843.395 


0 


118.555.821 


80.756.602 


871.150 


36.928.069 


530.707 


530.707 


0 


0 


0 


600.000 


100.000 


500.000 


6.540.000 


6.540.000 


284.282.699 


284.282.699 


0 


113.181.269 


93.257.897 


2.248.750 


17.674.622 


382.704 


23.556 


50.000 


250.000 


59.148 


555.783 


92.920 


462.863 


0 


0 


289.661.775 


284.282.699 


5.379.076 


(5.374.552) 


12.501.295 


1.377.600 


(19.253.447) 


(148.003) 


(507.151) 


50.000 


250.000 


59.148 


(44.217) 


(7.080) 


(37.137) 


(6.540.000) 


(6.540.000) 


5.379.076 


0 


5.379.076 


Total 405.591.752 4.917.475 410.509.227 403.781.531 (6.727.696) 


.../... 
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Despeses 
Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 
definitiu 


(A) 


Obligacions 
reconegudes 


(B) 


Saldo 
pressupostari 


(C=A–B) 


Cap. 1. Remuneracions del personal 


Personal laboral 


Assegurances i cotitzacions socials 


Pensions i altres prestacions socials 


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 


Lloguers i cànons 


Conservació i reparació 


Material, subministraments i altres 


Indemnitzacions per raó del servei 


Cap. 3. Despeses financeres 


Despeses financeres dels préstecs en euros 


Altres despeses financeres 


Cap. 6. Inversions reals 


Inversions en edificis i altres construccions 


Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 


Inversions en material de transport 


Inversions en mobiliari i estris 


Inversions en equips de processam. de dades i telec. 


Inversions en immobilitzat immaterial 


128.783.921 


104.122.629 


23.975.816 


685.476 


193.390.445 


15.682.579 


2.441.397 


171.166.432 


4.100.037 


944.337 


328.944 


615.393 


82.473.049 


315.000 


4.472.000 


0 


138.000 


698.500 


76.849.549 


1.038.941 


1.038.941 


0 


0 


4.911.040 


0 


0 


4.911.040 


0 


0 


0 


0 


(1.032.506) 


0 


(447.506) 


0 


0 


0 


(585.000) 


129.822.862 


105.161.570 


23.975.816 


685.476 


198.301.485 


15.682.579 


2.441.397 


176.077.472 


4.100.037 


944.337 


328.944 


615.393 


81.440.543 


315.000 


4.024.494 


0 


138.000 


698.500 


76.264.549 


131.101.030 


107.553.551 


23.270.746 


276.733 


194.141.896 


17.436.167 


2.432.526 


170.725.220 


3.547.983 


1.171.502 


24.879 


1.146.623 


80.722.486 


30.204 


3.635.737 


23.554 


76.114 


718.600 


76.238.277 


(1.278.168) 


(2.391.981) 


705.070 


408.743 


4.159.589 


(1.753.588) 


8.871 


5.352.252 


552.054 


(227.165) 


304.065 


(531.230) 


718.057 


284.796 


388.757 


(23.554) 


61.886 


(20.100) 


26.272 


Total 405.591.752 4.917.475 410.509.227 407.136.914 3.372.313 


Total resultat pressupostari 0 0 0 (3.355.383) (3.355.383) 


Imports en euros. 
Font: TVC. 


En l’exercici 2010 els drets liquidats han estat inferiors als previstos en 6,73 M€. La dis
minució de les despeses corrents de béns i serveis ha contribuït en gran mesura que les 
despeses realitzades totals siguin 3,37 M€ inferiors a les previstes. El 10 de desembre del 
2010 la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya va autoritzar la incorporació de 
5,38 M€ de romanents de l’exercici 2009. Aquesta incorporació no ha estat suficient per 
equilibrar el resultat pressupostari. 


Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 


A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de l’exercici 2011: 
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Quadre 45. Liquidació del pressupost. Exercici 2011 


Ingressos 
Pressupost 


aprovat Modificacions 


Pressupost 
definitiu 


(A) 


Drets 
liquidats 


(B) 


Saldo 
pressupostari 


(C=B–A) 


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ing. 


Venda de béns 
Prestació de serveis 
Altres ingressos 


Cap. 4. Transferències corrents 


Del sector públic estatal 
De l’Administració de la Generalitat 
De l’exterior 


Cap. 5. Ingressos patrimonials 


Interessos de dipòsits 
Altres ingressos financers 


Cap. 6. Alienació d’inversions reals 


Alienació d’edificis i altres construccions 


Cap. 7. Transferències de capital 


De l’Administració de la Generalitat 


Cap. 8. Variació actius financers 


Aportacions a compte de capital i assimilats del s. p. 
Realització d’altres inversions financeres 


115.275.882 


91.129.223 
675.035 


23.471.624 


180.247 


150.247 
30.000 


0 


600.000 


100.000 
500.000 


5.537.107 


5.537.107 


0 


0 


267.285.006 


267.285.006 
0 


4.538.512 


1.886.797 
3.309.979 
(658.264) 


674.692 


674.692 
0 
0 


0 


0 
0 


0 


0 


1.350.000 


1.350.000 


2.572.908 


2.572.908 
0 


119.814.394 


93.016.020 
3.985.014 


22.813.360 


854.939 


824.939 
30.000 


0 


600.000 


100.000 
500.000 


5.537.107 


5.537.107 


1.350.000 


1.350.000 


269.857.914 


269.857.914 
0 


110.851.890 


81.489.844 
4.403.349 


24.958.697 


1.389.365 


609.496 
718.182 
61.687 


648.587 


157.420 
491.167 


27.552 


27.552 


1.350.000 


1.350.000 


270.389.601 


269.857.914 
531.687 


(8.962.504) 


(11.526.176) 
418.335 


2.145.337 


534.426 


(215.443) 
688.182 
61.687 


48.587 


57.420 
(8.833) 


(5.509.555) 


(5.509.555) 


0 


0 


531.687 


0 
531.687 


Total 388.878.242 9.136.112 398.014.354 384.656.995 (13.357.359) 


Despeses 
Pressupost 


aprovat Modificacions 


Pressupost 
definitiu 


(A) 


Obligacions 
reconegudes 


(B) 


Saldo 
pressupostari 


(C=A–B) 


Cap. 1. Remuneracions del personal 


Personal laboral 
Assegurances i cotitzacions socials 
Pensions i altres prestacions socials 


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 


Lloguers i cànons 
Conservació i reparació 
Material, subministraments i altres 
Indemnitzacions per raó del servei 


Cap. 3. Despeses financeres 


Despeses financeres dels préstecs en euros 
Altres despeses financeres 


Cap. 6. Inversions reals 


Inversions en edificis i altres construccions 
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 
Inversions en material de transport 
Inversions en mobiliari i estris 
Inversions en equips de processam. de dades i telec. 
Inversions en immobilitzat immaterial 


120.000.641 


96.894.322 
22.852.233 


254.086 


192.523.787 


17.894.447 
2.917.917 


168.266.226 
3.445.197 


1.423.925 


825.000 
598.925 


74.929.889 


240.000 
5.368.000 


50.000 
56.000 


495.000 
68.720.889 


7.553.383 


5.944.765 
1.587.917 


20.701 


1.410.863 


972.850 
7.700 


353.528 
76.785 


41.866 


38.500 
3.366 


130.000 


0 
0 
0 
0 


110.000 
20.000 


127.554.024 


102.839.087 
24.440.150 


274.787 


193.934.650 


18.867.297 
2.925.617 


168.619.754 
3.521.982 


1.465.791 


863.500 
602.291 


75.059.889 


240.000 
5.368.000 


50.000 
56.000 


605.000 
68.740.889 


126.167.313 


102.540.306 
23.627.007 


0 


186.347.565 


17.315.211 
2.229.774 


163.841.578 
2.961.002 


1.358.456 


210.748 
1.147.708 


72.835.111 


0 
3.883.679 


51.750 
66.305 


954.767 
67.878.610 


1.386.711 


298.781 
813.143 
274.787 


7.587.085 


1.552.086 
695.843 


4.778.176 
560.980 


107.335 


652.752 
(545.417) 


2.224.778 


240.000 
1.484.321 


(1.750) 
(10.305) 


(349.767) 
862.279 


Total 388.878.242 9.136.112 398.014.354 386.708.445 11.305.909 


Total resultat pressupostari 0 0 0 (2.051.450) (2.051.450) 


Imports en euros. 
Font: TVC. 
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En l’exercici 2011 els drets liquidats han estat inferiors als previstos en 13,36 M€. La dismi
nució de les despeses corrents de béns i serveis ha contribuït en gran mesura que les des-
peses realitzades totals siguin 11,31 M€ inferiors a les previstes. No obstant això, aquesta 
disminució de les despeses previstes no ha estat suficient per compensar la disminució del 
ingressos. Això s’ha reflectit en un resultat pressupostari negatiu de 2,05 M€.  


La modificació pressupostària del capítol 7 d’ingressos, Transferències de capital, cor
respon a una aportació extraordinària concedida per la Generalitat directament a TVC per 
cobrir despeses d’inversió. El Consell de Govern de la CCMA va minorar l’aportació cor
responent a TVC en el pressupost 2011 per aquesta quantitat i alhora va fer una aportació 
extraordinària a CR del mateix import (vegeu l’apartat 2.2.7). 


Liquidació del pressupost de l’exercici 2012 


A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de l’exercici 2012:  


Quadre 46. Liquidació del pressupost. Exercici 2012 


Ingressos 
Pressupost 


aprovat Modificacions 


Pressupost 
definitiu 


(A) 


Drets 
liquidats 


(B) 


Saldo 
pressupostari 


(C=B–A) 


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ing. 


Venda de béns 


Prestació de serveis 


Altres ingressos 


Cap. 4. Transferències corrents 


Del sector públic estatal 


De l’Administració de la Generalitat 


De l’exterior 


Cap. 5. Ingressos patrimonials 


Interessos de dipòsits 


Altres ingressos financers 


Cap. 6. Alienació d’inversions reals 


Alienació d’edificis i altres construccions 


Cap. 8. Variació actius financers 


Aportacions al fons patrimonial 


102.107.170 


79.677.179 


4.147.777 


18.282.214 


777.919 


747.919 


0 


30.000 


600.000 


100.000 


500.000 


0 


0 


235.428.554 


235.428.554 


(13.422.692) 


(359.333) 


(2.499.733) 


(10.563.626) 


11.269 


(52.919) 


65.000 


(812) 


0 


0 


0 


0 


0 


(621.710) 


(621.710) 


88.684.478 


79.317.846 


1.648.044 


7.718.588 


789.188 


695.000 


65.000 


29.188 


600.000 


100.000 


500.000 


0 


0 


234.806.844 


234.806.844 


72.083.702 


62.350.894 


2.065.713 


7.667.095 


886.384 


736.468 


60.000 


89.916 


357.776 


53.985 


303.791 


3.793 


3.793 


234.806.844 


234.806.844 


(16.600.776) 


(16.966.952) 


417.669 


(51.493) 


97.196 


41.468 


(5.000) 


60.728 


(242.224) 


(46.015) 


(196.209) 


3.793 


3.793 


0 


0 


Total 338.913.643 (14.033.133) 324.880.510 308.138.499 (16.742.011) 


.../... 
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Despeses 
Pressupost 


aprovat Modificacions 


Pressupost 
definitiu 


(A) 


Obligacions 
reconegudes 


(B) 


Saldo 
pressupostari 


(C=A–B) 


Cap. 1. Remuneracions del personal 


Personal laboral 


Assegurances i cotitzacions socials 


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 


Lloguers i cànons 


Conservació i reparació 


Material, subministraments i altres 


Indemnitzacions per raó del servei 


Cap. 3. Despeses financeres 


Despeses financeres dels préstecs en euros 


Altres despeses financeres 


Cap. 6. Inversions reals 


Inversions en edificis i altres construccions 


Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 


Inversions en material de transport 


Inversions en mobiliari i estris 


Inversions en equips de processam. de dades i telec. 


Inversions en immobilitzat immaterial 


122.091.226 


97.074.845 


25.016.381 


148.391.920 


16.413.390 


2.368.347 


127.451.637 


2.158.546 


1.374.777 


886.843 


487.934 


67.055.720 


225.600 


4.345.920 


47.000 


52.640 


568.700 


61.815.860 


97.794 


82.747 


15.047 


47.603.977 


433.875 


263.368 


46.245.822 


660.912 


(675.744) 


(786.843) 


111.099 


(61.059.160) 


254.400 


(399.360) 


53.000 


37.360 


(388.700) 


(60.615.860) 


122.189.020 


97.157.592 


25.031.428 


195.995.897 


16.847.265 


2.631.715 


173.697.459 


2.819.458 


699.033 


100.000 


599.033 


5.996.560 


480.000 


3.946.560 


100.000 


90.000 


180.000 


1.200.000 


119.471.586 


94.830.020 


24.641.566 


187.043.995 


14.592.102 


1.926.061 


168.556.147 


1.969.685 


684.596 


247.584 


437.012 


3.639.422 


5.600 


2.584.918 


18.798 


28.362 


155.321 


846.423 


2.717.434 


2.327.572 


389.862 


8.951.902 


2.255.163 


705.654 


5.141.312 


849.773 


14.437 


(147.584) 


162.021 


2.357.138 


474.400 


1.361.642 


81.202 


61.638 


24.679 


353.577 


Total 338.913.643 (14.033.133) 324.880.510 310.839.599 14.040.911 


Total resultat pressupostari 0 0 0 (2.701.100) (2.701.100) 


Imports en euros. 

Font: TVC.



En l’exercici 2012 els drets liquidats han estat inferiors als previstos en 16,74 M€. La 
disminució de les despeses corrents de béns i serveis ha contribuït en gran mesura que 
les despeses realitzades totals siguin 14,04 M€ inferiors a les previstes. No obstant això, 
aquesta disminució de les despeses previstes no ha estat suficient per compensar la 
disminució del ingressos. Això s’ha reflectit en un resultat pressupostari negatiu de 
2,70 M€.  


La major part de les modificacions pressupostàries del capítol 3 d’ingressos, Altres in
gressos, són conseqüència del canvi de criteri en la comptabilització del Fons de pro
duccions (vegeu l’apartat 2.2.4).  


Conciliació entre el resultat comptable i el resultat pressupostari 


A continuació es presenta per als exercicis 2010, 2011 i 2012 la conciliació entre el resultat 
comptable i el resultat pressupostari: 
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Quadre 47. Conciliació entre el resultat comptable i el resultat pressupostari 


Concepte 2010 2011 2012 


Resultat pressupostari (3.355.383) (2.051.450) (2.701.100) 


Dotació amortització 


Subvencions traspassades a resultat exercici 


Variació d’existències de productes acabats i en curs 


Subvencions de capital transferides a resultats 


Variació d’existències aplicades a compres 


Deteriorament i resultat d’alienacions immobilitzat 


Resultat per alienacions i altres 


Ingrés per alienació immobilitzat 


Deteriorament i pèrdues instruments financers 


Impost sobre societats 


Ingressos de capital 


Inversions realitzades 


(85.818.078) 


293.207.120 


3.656.049 


66.401 


(140.906) 


(1.500.803) 


0 


(37.695) 


(174.333) 


(2.697.246) 


(289.661.775) 


80.722.486 


(81.608.111) 


276.623.841 


61.882 


92.703 


(118.949) 


(768.882) 


0 


0 


(416.761) 


(1.652.589) 


(271.767.153) 


72.835.111 


(8.774.706) 


256.668.039 


(16.325.400) 


334.777 


(679.138) 


(53.138) 


0 


0 


0 


(6.614.345) 


(234.810.637) 


3.639.422 


Resultat comptable (5.734.163) (8.770.358) (9.316.226) 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.



4.	 SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS INCLOSES EN L’INFORME 5/2011, 
REFERIT ALS EXERCICIS 2007, 2008 I 2009 


A continuació es presenta el seguiment de les recomanacions incloses en l’informe 5/2011, 
referit als exercicis 2007, 2008 i 2009, excepte les de contractació, que es fa en l’informe 
del Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis 2010, 
2011 i 2012. 


Quadre 48. Seguiment de recomanacions de l’informe 5/2014 


Descripció Situació 


La Sindicatura recomana que l’atorgament de comple
ments personals i les revisions salarials diferents de les 
establertes en el Conveni es faci de forma rigorosa, jus
tificada i degudament autoritzada. També es recomana 
que s’elaborin unes instruccions que recullin de forma 
clara la definició dels diferents complements salarials i la 
forma d’aprovació d’aquests, que delimitin els supòsits 
en els quals és possible la seva autorització i les perso
nes competents per realitzar-la i que estableixin la polí
tica general quant a caducitats i imports. 


Durant l’exercici 2010 TVC va iniciar una revisió 
exhaustiva de la correcció d’aquests comple
ments tal com s’explica en l’apartat 2.3.2. Se
gons manifestacions de TVC, l’exercici 2013 s’ha 
implementat un formulari per les autoritzacions 
dels complements i plusos que incorpora les 
signatures autoritzades.  


La Sindicatura continua recomanant que es potenciï la 
venda de programes de producció pròpia. La recupe
ració de part del cost dels programes a través de la seva 
venda ha de permetre augmentar la producció i finançar 
nous projectes sense que hagin d’augmentar les aporta
cions públiques. 


Continua vigent. Les vendes de programes en 
els exercicis 2010, 2011 i 2012 han estat de 
2,43 M€, 2,39 M€ i 1,31 M€, respectivament, 
mentre que les vendes de producció interna 
només han estat de 0,29 M€ el 2010, 0,23 M€ el 
2011 i 0,34 M€ el 2012. 
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Descripció Situació 


Tenint en compte el context econòmic actual i les previsi
bles restriccions pressupostàries que es produiran en els 
propers exercicis, la Sindicatura recomana una gestió 
acurada de la despesa que permeti l’obtenció d’estalvis 
que compensin la reducció dels ingressos. 


TVC ha adoptat diverses mesures que s’expli
quen al llarg de l’informe. 


5. FETS POSTERIORS 


Com a fets posteriors cal destacar els següents: 


•	 La Llei 6/2012, de l’1 d’agost, de modificació de la Llei 7/2010, del 31 de març, general 
de la comunicació audiovisual, estableix que per garantir un millor compliment de la Llei 
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, els prestadors de titularitat 
pública del servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit autonòmic hauran de 
complir les obligacions següents: 


a) Anualment s’ha d’aprovar un límit màxim de despesa per a l’exercici econòmic 
corresponent, que no es pot superar. 


b) La memòria i l’informe de gestió dels comptes anuals han de fer una referència 
expressa al compliment de l’equilibri i sostenibilitat financers. 


Si excepcionalment els comptes no estan en equilibri financer, els prestadors de 
titularitat pública del servei públic de comunicació audiovisual han de presentar a 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma, per a la seva aprovació, una proposta 
de reducció de despeses per a l’exercici següent igual a la pèrdua o dèficit generat. 


Les aportacions patrimonials, contractes programa, encomanes de gestió, convenis 
o qualssevol lliuraments de la comunitat autònoma a favor, directament o indirec
tament, dels prestadors de titularitat pública del servei públic de comunicació au
diovisual requereixen la posada en marxa de la reducció de despeses esmentada. 


c) Abans de l’1 d’abril de cada any s’ha de presentar davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma un informe en el qual es posi de manifest que la gestió de 
l’exercici immediatament anterior s’adequa als principis de la Llei orgànica d’estabi
litat pressupostària i estabilitat financera. 


La Llei 6/2012 va entrar en vigor el 2 d’agost del 2012, per la qual cosa el primer 
exercici d’aplicació d’aquesta disposició ha estat el 2013. 
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•	 L’Acord de Govern del 25 de juny del 2013 autoritza la modificació estructural societària 
de la CCMA, mitjançant la fusió per absorció de CR per part de TVC, amb extinció de la 
societat absorbida, amb traspàs de tot el seu patrimoni a la societat absorbent i 
subrogació d’aquesta, per successió universal, en tots els drets i obligacions de la 
societat absorbida. Mitjançant aquest Acord de Govern també s’aproven els estatuts 
socials de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA anteriorment denominada 
Televisió de Catalunya, SA. 


En compliment d’aquest Acord de Govern, el 13 de novembre del 2013 s’eleva a 
escriptura pública la fusió per absorció de TVC (societat absorbent) i CR (societat 
absorbida) fet que provoca l’extinció d’aquesta última i l’atribució a la primera del seu 
patrimoni íntegre, que adquireix per successió universal els drets i obligacions de la 
societat absorbida. Al mateix temps, TVC passa a denominar-se Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, SA. 


•	 TVC i CR (actualment Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA) tenen en curs 
una inspecció fiscal, iniciada el novembre del 2013, sobre l’IVA dels exercicis 2012 i 
2013 i tenen oberts a inspecció per les autoritats fiscals les declaracions d’impostos 
corresponents als altres exercicis que encara no han prescrit. Com a conseqüència de 
la resolució de la inspecció fiscal en curs i, si s’escau, de la inspecció fiscal dels 
exercicis que no han prescrit, les diferències d’interpretació de la normativa podrien 
posar de manifest la necessitat de fer front a un deute tributari, l’import del qual no és 
susceptible de quantificació objectiva. Com a conseqüència d’aquesta acta d’inspecció, 
l’import que se’n derivi podria tenir un impacte molt significatiu sobre Efectiu i altres 
actius líquids equivalents de la societat. 


6. CONCLUSIONS 


La Sindicatura ha fiscalitzat els comptes anuals de TVC corresponents als exercicis 2010, 
2011 i 2012. 


El 24 de maig del 2011 i el 28 d’agost del 2012 el Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya va autoritzar la modificació estructural societària de la CCMA 
mitjançant la fusió per absorció de les seves filials AMD i IC en el primer cas, i TVC 
Edicions i Publicacions, SA, en el segon cas, per part de TVC. El traspàs comptable es va 
fer amb efectes retroactius de l’1 de gener del 2011 en el primer cas i de l’1 de gener del 
2012 en el segon cas. 


La quota d’audiència de TV3 en els exercicis 2010, 2011 i 2012 va ser d’un 14,8%, d’un 
14,1% i d’un 14,3%, respectivament. Les dades d’audiència pel grup de canals de TVC va 
ser del 18,9% per a l’exercici 2010 i del 19,3% per als exercicis 2011 i 2012. 
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En els quadres següents es presenten els imports de les magnituds més rellevants dels 
estats financers dels exercicis 2010, 2011 i 2012 i l’evolució respecte de l’exercici pre
cedent: 


Quadre 49. Magnituds més rellevants 


Descripció 2010 2011 2012 


Publicitat neta  


Import net de la xifra de negocis i ingressos accessoris 


Despeses de personal 


Aprovisionaments i Altres despeses d’explotació 


Aportació de la Generalitat a través de la CCMA  


90,54 


99,16 


132,22 


192,30 


284,28 


78,65 


90,52 


127,14 


184,70 


271,21 


60,70 


70,73 


120,18 


187,19 


234,81 


Imports en milions d’euros. 
Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 50. Evolució de les magnituds més rellevants 


Descripció 2010 2011 2012 


Publicitat neta 


Import net de la xifra de negocis i ingressos accessoris 


Despeses de personal 


Aprovisionaments i Altres despeses d’explotació 


Aportació de la Generalitat a través de la CCMA 


13,86


12,39 


2,81 


2,37 


1,75 


(13,13) 


(8,71) 


(3,84) 


(3,95) 


(4,60) 


(22,82) 


(21,86) 


(5,47) 


1,35 


(13,42) 


Xifres en percentatge. 

Font: Elaboració pròpia. 



En el període analitzat destaca la caiguda dels ingressos per publicitat i de l’aportació de 
la Generalitat. La caiguda dels ingressos per publicitat és el resultat bàsicament de la 
major competència en el mercat publicitari i de les condicions econòmiques generals. 
Aquesta disminució s’ha vist compensada amb una contenció de la despesa. El per
centatge de cobertura de l’import net de la xifra de negocis més els ingressos accessoris 
sobre la despesa conjunta en personal, aprovisionaments i altres despeses d’explotació ha 
passat d’un 27,88% en l’exercici 2009 a un 23,01% en l’exercici 2012. 


L’1 de gener del 2012 hi va haver un canvi de criteri en la classificació del Fons de 
produccions que es va classificar com a Existències (fins al 31 de desembre del 2011 
estava classificat com a Immobilitzat intangible). Per tal d’afavorir la comparabilitat, TVC va 
reexpressar les xifres de l’exercici 2011 en els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2012. 


Els exercicis 2010 i 2011 es van signar addendes per aquests exercicis al conveni entre 
TVC i les associacions de productors audiovisuals de Catalunya signat el 9 de juny del 
2006. Ambdues addendes preveien una inversió mínima anual de 16,00 M€. El conveni no 
va ser renovat per a l’exercici 2012 i, per tant, la inversió realitzada, en compliment de 
l’obligació legal, l’exercici 2012 de 9,95 M€, no va estar subjecte a les condicions que s’hi 
establien. 
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La plantilla mitjana dels anys 2010, 2011 i 2012 va ser de 1.959, 2000 i 2.095 persones, 
respectivament, el que representa una disminució de 13 persones l’exercici 2010 i un 
augment de 41 i 95 persones els exercicis 2011 i 2012, respectivament. Cal tenir en 
compte, però, que en l’exercici 2011 van ser traspassats a TVC 158 treballadors de la 
CCMA, 36 treballadors d’AMD i 39 treballadors d’IC i que en l’exercici 2012 un total de 8 
treballadors de TVC van ser traspassats a la CCMA. 


Els dies 20 de març del 2009, 5 de desembre del 2011 i 13 de desembre del 2011 la 
direcció de TVC i els representants dels treballadors van signar acords per estabilitzar la 
plantilla temporal, que van suposar la regularització de 254 treballadors. 


En opinió de la Sindicatura, els comptes anuals dels exercicis 2010, 2011 i 2012 expressen 
en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera el 31 
de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 i dels resultats de les seves operacions en els 
exercicis anuals acabats en aquestes dates, excepte pels efectes que es poguessin 
derivar de la incertesa descrita en l’observació número 1. 


6.1. OBSERVACIONS 


A continuació es fa un resum de les observacions més rellevants que apareixen al llarg de 
l’informe. 


1. 	El 9 de gener del 2013 el Consell de Govern de la CCMA va instar TVC que posés en 
marxa una reorganització de les delegacions i equips de treball desenvolupant tota la 
producció possible amb personal intern i perquè, dins del marc normatiu vigent, 
adoptés les mesures necessàries per extingir, ja fos per resolució, per desistiment o per 
no renovació, tretze contractes de serveis signats durant els exercicis 2010 i 2011. La 
Sindicatura no es pot pronunciar sobre els possibles passius que es poguessin derivar 
d’aquestes cancel·lacions (vegeu l’apartat 2.2.8). 


2. 	 El 2011 TVC va convocar concurrència pública d’ofertes per a l’alienació de dues línies 
de negoci que havien estat adquirides com a resultat de la fusió d’AMD. D’acord amb 
la Llei de patrimoni de la Generalitat l’alienació dels béns mobles correspon al titular del 
departament competent en matèria de patrimoni. En l’expedient no hi consta que el 
conseller d’Economia i Coneixement acordés aquesta alienació (vegeu l’apartat 2.2.1). 


3. 	L’exercici 2011 TVC va rebre una aportació extraordinària d’1,35 M€ per cobrir 
despeses d’inversió. El 18 de gener del 2012 el Consell de Govern de la CCMA va 
acordar minorar en 1,35 M€ l’aportació corresponent al pressupost aprovat per a 
l’exercici 2011 per TVC i alhora fer una aportació extraordinària del mateix import a CR 
per tal de compensar la no realització de la venda de l’immoble on s’ubica la seva seu 
social que figura en els pressupostos per al 2011 d’aquesta societat. En opinió de la 
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Sindicatura s’ha instrumentat formalment mitjançant dues operacions diferents, el que 
en el fons és una única operació de concessió d’una subvenció extraordinària a CR per 
cobrir el seu dèficit d’explotació (vegeu l’apartat 2.2.7). 


4. 	El 9 de juliol del 2012 el director de TVC va subscriure un contracte d’adquisició de 
guions per a una segona temporada d’una producció dramàtica amb l’empresa on 
havia estat directiu abans del seu nomenament, fet que infringeix l’article 28.2.e de la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, que regula les causes d’abstenció dels càrrecs 
públics (vegeu l’apartat 2.3.1).  


5. 	 L’exercici 2012 TVC va formalitzar diversos contractes (doblatge, drets de retransmissió 
de la lliga de futbol de les temporades 2009/2010 – 2011/2012, compra d’imatges) amb 
efectes retroactius, fet que incompleix la normativa de contractació vigent (vegeu 
l’apartat 2.3.1). 


6. 	 L’article 11 del Conveni col·lectiu estableix que la plantilla fixa de TVC, amb caràcter in
definit, inclosa en Conveni, ha de ser com a mínim un 97% de la plantilla inclosa en 
conveni aprovada en cada moment pel Consell de Govern de la CCMA i que la contrac
tació no fixa no ha de superar el 12% de la mitjana anual del volum total d’ocupació. 
Atès que l’última plantilla aprovada pel Consell de la CCMA és la del 31 de desembre 
del 2009 i des d’aquesta data i fins al 31 de desembre del 2012 s’havien produït 
diversos moviments de plantilla fruit de les reorganitzacions empresarials de la CCMA 
(traspàs de personal de CCMA a TVC, fusió d’AMD, IC i TVC Edicions), la Sindicatura 
no es pot pronunciar sobre el compliment d’aquest article (vegeu l’apartat 2.3.2). 


7. 	El 31 de juliol del 2009 el conseller del Departament de Cultura i Mitjans de Comuni
cació va resoldre fer efectiva una transferència extraordinària per a l’exercici 2009 de 
4,40 M€ a la CCMA per fer front al Pla de prejubilacions voluntàries de la CCMA i de les 
seves empreses filials. El Consell de Govern del 23 de desembre del 2009 va acordar 
oferir aquest Pla als treballadors de les empreses del Grup de més de cinquanta-set 
anys i amb més de quinze anys d’antiguitat, però no s’hi va acollir ningú. L’any 2010 el 
Consell de Govern de la CCMA va aprovar un Pla de viabilitat que incloïa una previsió 
d’acomiadaments selectius que va afectar 58 treballadors de TVC amb un cost de 
6,07 M€. En opinió de la Sindicatura els efectes dels acomiadaments selectius derivats 
del Pla de viabilitat van ser equivalents per a TVC als d’un pla de jubilacions. D’aquest 
total, TVC va rebre 3,25 M€ de la CCMA. Comptablement, TVC va registrar una despesa 
per indemnitzacions de 2,82 M€, corresponents a la part que va aportar, en lloc d’haver 
registrat una despesa de 6,07 M€ i un ingrés per l’aportació que va rebre de la CCMA 
(vegeu l’apartat 2.3.2). 


8. 	 El 23 de novembre del 2012 el Consell de Govern de la CCMA va acordar denunciar el 
Conveni col·lectiu de TVC. En el moment de finalitzar el treball de camp no s’havia 
signat el nou Conveni (vegeu l’apartat 2.3.2). 
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9. 	 L’aportació de la Generalitat en els exercicis fiscalitzats ha experimentat una disminució 
del 4,60% en el 2011 respecte del 2010 i del 13,42% en el 2012 respecte del 2011, que 
TVC ha compensat amb una disminució de les altres despeses d’explotació i de les 
despeses de personal. No obstant això, la disminució d’aquesta aportació juntament 
amb la dels ingressos derivats de la publicitat ha provocat el descens del resultat de 
l’exercici. La situació econòmica de TVC en els propers anys dependrà de l’evolució de 
l’aportació de la Generalitat i dels ingressos publicitaris (vegeu els apartats 2.2.7, 2.3.2, 
2.3.3 i 2.3.4). 


6.2. RECOMANACIONS 


A continuació es presenta un conjunt de recomanacions de caràcter general que podrien 
contribuir, en opinió de la Sindicatura, a millorar la gestió de TVC. 


1. 	La Sindicatura recomana a tots els agents implicats fer una anàlisi del model de 
televisió pública tenint en compte el seu cost, el nivell de servei públic i les possibles 
fonts de finançament. 


2. 	 TVC ha de continuar amb les mesures de racionalització de la despesa iniciades en els 
darrers exercicis. 


3. 	 La Sindicatura considera molt necessari que la direcció de la CCMA i els representants 
dels treballadors continuïn les negociacions perquè la signatura d’un nou Conveni 
col·lectiu es formalitzi com més aviat millor. 


4. 	La Sindicatura continua recomanant que es potenciï la venda de programes de pro
ducció pròpia. La recuperació de part del cost dels programes a través de la seva 
venda ha de permetre augmentar la producció i finançar nous projectes sense que 
s’hagin d’augmentar les aportacions públiques. 


7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe va ser tramès l’1 de juliol 
del 2014 a la CCMA. 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, la CCMA ha enviat resposta a través 
de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes número 2.431 de data 18 de 
juliol del 2014 que es transcriu a continuació: 
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Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, SA 


Sr. Jordi Pons i Novell 
Síndic 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Senyor, 


Em plau trametre-us les al·legacions de Televisió de Catalunya SA (actualment 
denominada Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA) al projecte d’informe 
16/2013-D de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a l’esmentada empresa 
referit als exercicis 2010, 2011 i 2012, rebut el passat dia 1 de juliol de 2014, en el 
qual indiqueu el 18 de juliol com a data límit per formular al·legacions. 


Atentament, 


Brauli Duart i Llinares 
Administrador Únic 


Barcelona 18 de juliol de 2014 


Al·legacions al projecte d’informe 16/2013-D de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya relatiu a Televisió de Catalunya SA referit als exercicis 2010, 2011 i 2012 


El passat 1 de juliol de 2014, la Sindicatura de Comptes de Catalunya va remetre a 
Televisió de Catalunya, SA l’informe de referència, en el que s’indica el 18 de juliol 
com a data límit per formular al·legacions. 


Un cop revisat l’esmentat informe, Televisió de Catalunya SA considera convenient 
formular les al·legacions que es posen de manifest en aquest document. 


Per a major claredat, per a cada al·legació en primer lloc es reprodueix l’observació 
formulada per la Sindicatura i a continuació es formula l’al·legació pròpiament dita. 


AL·LEGACIÓ PRIMERA 


Observació de la Sindicatura (6.1.2). Alienació de dues línies de negoci 


El 2011 TVC va convocar concurrència pública d’ofertes per a l’alienació de dues 
línies de negoci que havien estat adquirides com a resultat de la fusió d’AMD. D’a
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cord amb la Llei de patrimoni de la Generalitat l’alienació dels béns mobles cor
respon al titular del departament competent en matèria de patrimoni. En l’expedient 
no hi consta que el conseller d’Economia i Coneixement acordés aquesta alienació 
(vegeu l’apartat 2.2.1). 


Al·legació de Televisió de Catalunya SA 


S’ha de considerar, per les raons que seguidament s’exposen, que la venda de les 
dues línies de negoci a les què fa referencia l’informe de la sindicatura no precisaven 
de l’acord del titular del departament competent en matèria de patrimoni de la Gene
ralitat, previst a l’article 20 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (des 
d’ara la Llei de Patrimoni de la Generalitat). 


En allò no previst per la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (des d’ara la Llei 11/2007), el règim jurídic aplicable a la societat 
Televisió de Catalunya, SA és l’establert pel Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de de
sembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut 
de l’Empresa Publica Catalana (des d’ara EEPC). L’aplicació de l’EEPC a Televisió de 
Catalunya, SA és conseqüència, d’una banda, de l’aplicació directa del fet que l’ar
ticle 18 de la Llei 11/2007 defineix les empreses filials de l’ens públic Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (des d’ara l’ens públic CCMA) com a empreses 
públiques que han d’adoptar la forma de societat anònima i, de l’altra, per disposició 
expressa de la Disposició Final Primera de l’EEPC, que disposa que “Aquesta llei s’a
plica supletòriament a l’ens públic Corporació Catalana de Radio i Televisió, el qual 
es continua regit per la llei 10/1983, de 30 de maig” (actualment Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i Llei 11/2007.), i de la Disposició Final Tercera, també de 
l’EEPC, que disposa que “No s’apliquen a les entitats i empreses a què fa referencia 
aquesta llei les disposicions... de la Llei 11/1981, del 1 de desembre, de patrimoni de 
la Generalitat, que s’oposen als preceptes d’aquesta Llei” 


Pel que fa al règim jurídic aplicable a l’alineació de bens de les entitats sotmeses a 
l’EEPC, el Capítol III d’aquest norma regula, el règim aplicable a les entitats de dret 
públic que han d’ajustar la seva activitat al dret privat, supòsit en el què es troba l’ens 
públic CCMA. En concret, l’article 26 estableix que la transmissió a títol onerós dels 
bens propis d’aquestes entitats, el valor dels quals sigui superior a 60.101 euros, ha 
de ser autoritzat pel conseller o consellera d’Economia i Finances, i pel Govern si es 
tracta de bens immobles. El Capítol IV de l’EEPC regula el règim aplicable a les so
cietats amb participació majoritària de la Generalitat, supòsit en el que es troba Tele
visió de Catalunya SA, no preveient-se cap règim d’autoritzacions per part de la Ge
neralitat per a la transmissió dels seus bens, de manera que l’alienació de les dues 
línies de negoci al que es refereix l’informe no estava subjecta a autorització, sinó que 
la decisió de venda corresponia als òrgans competents de Televisió de Catalunya 
SA. 


L’Informe de la Sindicatura considera que era preceptiu l’acord del titular del depar
tament competent en matèria de patrimoni, d’acord amb el que estableix l’article 20 
de la Llei de Patrimoni de la Generalitat. Per les raons exposades, d’aplicació suple
tòria i preferent de l’EEPC, a la venda de les dues de negoci no estava subjecta a 
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l’acord que preveu l’esmentat article 20, precepte que es d’aplicació a la Generalitat 
de Catalunya i els seus organismes autònoms administratius, sense perjudici de l’a
plicació a Televisió de Catalunya SA d’aquells preceptes de la Llei de Patrimoni que 
per disposició expressa d’aquesta llei o referits a les societats mercantils li siguin d’a
plicació, com pot ser, per exemple, el règim d’informe favorable per adquirir immo
bles o llogar locals (article 15 de la Llei de Patrimoni) 


El criteri exposat el corrobora la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, en 
el marc del procediment instat en el 2011 per l’ens públic CCMA sol·licitant auto
rització per procedir a la venda de determinats immobles propietat d’aquest ens i de 
les seves empreses filials (Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio). Mitjançant escrit 
de 7 d’octubre de 2011, i per tant amb anterioritat a l’alienació de les dues línies de 
negoci, l’esmentada Direcció General comunicava a l’ens públic CCMA la Resolució 
del Conseller d’Economia i Coneixement per la qual s’autoritzava a aquest ens públic 
a alienar una finca de la seva propietat. També comunicava, pel que feia a l’alienació 
de les finques propietat de les societats filials (societats anònimes), que no resultava 
necessària l’autorització a què fa referencia l’article 26.2 en relació amb l’article 5 de 
l’Estatut de l’Empresa Publica Catalana, aplicables a entitats de dret públic, per la 
qual cosa la decisió de venda de les finques propietat de Catalunya Ràdio i Televisió 
de Catalunya corresponia a l’òrgan competent de les respectives societats. 


En conseqüència, i per les raons exposades, cal considerar que l’alienació de les 
dues línies de negoci es varen ajustar a dret doncs no precisaven de l’acord previst a 
l’article 20 de la Llei de Patrimoni. 


AL·LEGACIÓ SEGONA 


Observació de la Sindicatura (6.1.4). Atorgament d’un contracte d’adquisició de drets 
de guions per part del director de Televisió de Catalunya SA 


El 9 de juliol del 2012 el director de TVC va subscriure un contracte d’adquisició de 
guions per a una segona temporada d’una producció dramàtica amb l’empresa on 
havia estat directiu abans del seu nomenament, fet que infringeix l’article 28.2. e de la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, que regula les causes d’abstenció dels càrrecs 
públics (vegeu l’apartat 2.3.1) 


Al·legació de Televisió de Catalunya SA 


1- En primer lloc, cal dir que la signatura per part del director de Televisió de Ca
talunya del contracte de guions de la segona temporada de la sèrie de ficció Gran 
Nord es va fer seguint el protocol establert per la signatura d’aquest tipus de con
tracte. D’aquesta manera, el Director de la televisió va signar el contracte de guions i 
el contracte d’encàrrec de producció el va signar el President de la CCMA. Aquest 
esquema de signatures és el mateix que els dels contractes de la primera temporada 
de la mateixa sèrie: el contracte de la compra de guions va ser signat per la Directora 
de la televisió i el contracte d’encàrrec de producció el va signar el Director General 
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de la CCMA (les funcions del qual té ara atorgades el President). Aquest també és 
l’esquema de signatures de la resta de contractes de producció associada de sèries 
de ficció. 


Per altra banda, seguint les instruccions aprovades pels Consell de govern de la 
CCMA, aquest Consell va ser informat de la signatura del contracte de compra de 
guions i va autoritzar la signatura del contracte d’encàrrec de producció de la sèrie. 


També cal destacar que aquest contracte correspon a la compra dels guions que 
representa aproximadament un 5% del cost de la producció la sèrie de ficció i és 
essencial per a la producció de la mateixa i com s’ha dit, la seva contractació va ser 
autoritzada pel Consell de govern de la CCMA. 


2.- L’article 18 de la “Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals”  (des d’ara la Llei 11/2007), estableix que la gestió del servei 
públic de comunicació audiovisual correspon a l’ens públic “Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals” per mitjà d’empreses públiques que han d’adoptar la for
ma de societat anònima. Pel que fa al règim jurídic aplicable a aquestes empreses, 
és a dir, a Televisió de Catalunya SA, l’article 20.1 d’aquesta llei estableix que “Les 
empreses filials de la CCMA es regeixen pel dret privat, excepte en allò que es
tableix aquesta llei”. Pel que fa a la contractació, l’article 4.2 estableix que la “Con
tractació de la CCMA i de les seves empreses filials resta sotmesa al dret privat, 
llevat dels supòsits en què s’hagi de regir perla legislació sobre contractació admi
nistrativa”. 


En relació al contracte d’adquisició de drets de guions subscrit pel Director de Tele
visió de Catalunya SA cal assenyalar, d’una banda, que es tracta d’un contracte 
privat d’adquisició i desenvolupament de material de programació per part d’un orga
nisme de radiodifusió (Televisió de Catalunya) exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i que per tant és un contracte no 
subjecte als procediments de contractació que aquesta llei preveu, i de l’altra, que el 
Director de Televisió de Catalunya SA té conferides, mitjançant poder especial auto
ritzat per fedatari públic, facultats per contractar en nom de la societat l’adquisició 
d’aquest tipus de drets. 


Pel que fa a l’àmbit d’aplicació de la “Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú”  (des 
d’ara la Llei 30/1992), cal posar de manifest que Televisió de Catalunya, SA no es 
troba en cap dels supòsits d’aplicació previstos en el seu article 2, doncs no és 
administració estatal, autonòmica o local. Malgrat es pogués considerar que Televisió 
de Catalunya, SA és una entitat de dret públic a la que fa referència l’apartat segon 
del precepte citat, cal afirmar que aquesta societat en cap cas tindria la consideració 
d’administració pública i per tant no es trobaria dins de l’àmbit d’aplicació de dita llei 
atès que és una entitat que no exerceix potestats administratives (enteses com aque
lla situació de poder que habilita el seu titular per imposar conductes a terceres per
sones mitjançant la constitució, la modificació o l’extinció de relacions jurídiques o 
mitjançant la modificació de l’estat material de les coses existents), sinó que ges
tiona, amb submissió al dret privat, un servei de comunicació audiovisual, sotmetent
se per tant a les seves normes de creació. 
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L’article 28 de la Llei 30/1992 que invoca l’informe de la Sindicatura es refereix al 
deure d’abstenir-se d’intervenir en el procediment administratiu, entès com la sèrie 
d’actes de l’Administració i dels administrats dirigits a la producció d’un acte adminis
tratiu i a l’efectivitat d’aquest acte, com a camí forma de la sèrie d’actes en què es 
concreta l’actuació administrativa per a la consecució d’un fi. 


El director de Televisió de Catalunya, SA té la consideració d’alt càrrec d’acord amb 
el que estableix l’article 2.i) de la “Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’in
compatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat” (des d’ara la Llei 13/2005). 
L’eventual deure d’abstenció al que es refereix l’informe de la Sindicatura derivaria, 
no de l’aplicació directa de la Llei 30/1992, sinó de la reemissió que a aquesta llei fa 
l’article 6 de la Llei 13/2005, que estableix: “Els alts càrrecs al servei de la Generalitat 
s’han d’abstenir d’intervenir en els casos que estableix la normativa del procediment 
administratiu comú”. Cal assenyalar però que aquest precepte limita el deure d’abs
tenció a aquells casos que estableix la normativa del procediment administratiu co
mú, es a dir, a la Llei 30/1992 -en concret l’article 28-, que com s’ha dit, no es refereix 
a qualsevol assumpte en el que intervinguin els alts càrrecs sinó únicament als pro
cediments administratius en els que aquests intervinguin. 


D’acord amb el règim jurídic exposat, es poden fer les següents afirmacions: 


1.- Televisió de Catalunya, SA, malgrat pertànyer al sector públic, és una societat 
mercantil que es regeix pel dret privat. 


2.- La contractació de Televisió de Catalunya, SA resta sotmesa al dret privat, llevat 
dels supòsits en què s’ha de regir per la legislació sobre contractació administrativa. 


3.- L’activitat de Televisió de Catalunya, SA queda exclosa de l’àmbit d’aplicació de 
la Llei 30/1992 en tant que no exerceix potestats administratives. 


4.- El contracte subscrit pel Director de Televisió de Catalunya SA, societat que té la 
consideració de poder adjudicador no administració publica, és un contracte privat 
que no es regeix per la legislació sobre contractació administrativa, és a dir, és un 
contracte exclòs de l’àmbit d’aplicació de Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic i per tant exclòs tant dels procediments de contractació previstos a dita 
llei com de l’aplicació subsidiària de la Llei 30/1992 que preveu la Disposició Addi
cional Tercera de l’esmentat text refós. 


5.- L’actuació del Director de Televisió de Catalunya no té per objecte la resolució 
d’un procediment administratiu, ni cap acte relacionat amb un contracte subjecte al 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic que pogués donar lloc a l’apli
cació subsidiària de la Llei 30/1992, sinó que es concreta en la contractació d’uns 
drets d’explotació no subjecte a la normativa sobre contractació administrativa, de 
manera que el deure d’abstenció regulat a l’article 28 de la Llei 30/1992 no li és d’a
plicació al director d’aquesta societat. 


6.- L’article 6 de la Llei 13/2005 limita el deure d’abstenció dels alts càrrecs a aquells 
casos que estableix la normativa del procediment administratiu comú, es a dir, a la 
Llei 30/1992 i en concret al seu article 28, que com s’ha dit, no es refereix a qual
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sevol assumpte en el que intervinguin els alts càrrecs sinó únicament als procedi
ments administratius en els que aquests intervinguin, de manera que el deure d’abs
tenció regulat a l’article 28 de la Llei 30/1992 no li és exigible al director d’aquesta 
societat. 


En conseqüència, i per les raons exposades, entenem que l’actuació del Director de 
Televisió de Catalunya SA en relació al contracte d’adquisició de guions s’hauria de 
considerar a tots els efectes ajustada a dret i no vulneradora de l’article 28.2.e de la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 


Brauli Duart i Llinares 

Administrador Únic 



Barcelona, 18 de juliol de 2014 


7.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


Les al·legacions presentades no s’han acceptat, ja que o bé no s’ajusten als criteris 
normatius emprats per la Sindicatura, o bé contenen justificacions que no fan canviar el 
contingut de l’informe. 
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