
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla Casas, 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00352/11
Retirada 11

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00005/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
202-00090/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per l’alumnat 
a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció sanitària
202-00022/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya
221-00003/11
Presentació: director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes, objeccions o observacions motivades 19

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir cinc membres de la Junta de Govern de l’Institut Català Inter-
nacional per la Pau
284-00021/10
Termini de presentació de candidats 20

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11
Canvi de Comissió tramitadora 20

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans
250-00207/11
Esmenes presentades 20
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Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal
250-00230/11
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00236/11
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a les Terres de 
l’Ebre
250-00254/11
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia
250-00255/11
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa de serveis socials
250-00294/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres sanitaris depen-
dents de la Generalitat
250-00298/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 entre Badalona i Mo-
llet del Vallès
250-00299/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i 
el pagament de vedes
250-00301/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre els criteris aplicats en el procés de preinscripció escolar
250-00302/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat
250-00303/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses
250-00304/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25
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Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la variant d’Olot
250-00305/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera C-66 entre Ba-
nyoles i Besalú
250-00306/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de construcció de l’edifici de 
l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú, el 2016
250-00307/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can Maiol, de Barcelona
250-00308/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors per qüestions 
lingüístiques
250-00309/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
250-00310/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola Ciutat Jardí, 
de Lleida
250-00311/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a propòsit del ma-
nifest del Grup Koiné
250-00312/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari
250-00319/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, de Viladecans, i la 
seva transformació en institut escola
250-00320/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de treball del personal 
de centres residencials i de dia de gent gran i de persones amb discapacitat
250-00321/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la difusió del Protocol d’Istanbul a l’Administració de justícia
250-00322/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets judicials a les de-
claracions de detinguts
250-00323/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació als drets dels 
detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur detenció
250-00324/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció mecànica
250-00325/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
250-00327/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titularitat de la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell
250-00331/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera C-73 entre 
Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital Verge de la Cin-
ta, de Tortosa
250-00333/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32
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Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades del Pla estratègic 
d’acció exterior
250-00334/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en els centres sanitaris
250-00337/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de mosquits
250-00338/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del personal del Jutjat 
de Família de Badalona
250-00339/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees bàsiques de 
salut
250-00340/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la imparcialitat polítiques 
en els centres educatius finançats amb fons públics
250-00342/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola El Vinyet, de Sol-
sona
250-00343/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les beques de menjador 
atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les escoles públiques 
de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies d’Aitona
250-00346/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat
250-00347/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica de Cervera
250-00348/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i desenvolupament del 
sector de la fusta
250-00349/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-00350/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de Torrefarrera, i la 
retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i sobre la 
protecció de les famílies vulnerables
250-00353/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball interdepartamental per a fer 
front a la no-graduació en ESO
250-00354/11
Presentació: GP C’s 37

Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00356/11
Presentació: GP C’s 38

Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats públiques
250-00357/11
Presentació: GP C’s 38

Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats a Catalunya
250-00358/11
Presentació: GP CSP 39

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per a la diversitat 
cultural
250-00359/11
Presentació: GP C’s 40

Proposta de resolució sobre l’accés de les lesbianes a les tècniques de reproducció 
assistida
250-00360/11
Presentació: GP C’s 41

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla Casas, 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00361/11
Presentació: GP CSP 42

Proposta de resolució sobre el control dels mosquits i la mosca negra a les Terres de 
l’Ebre
250-00362/11
Presentació: GP SOC 43

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels treballadors 
dels equipaments culturals
250-00363/11
Presentació: GP C’s 44

Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver donat suport a la 
Resolució 1/XI
250-00364/11
Presentació: GP CUP-CC 45
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, de les Masies de 
Voltregà
250-00365/11
Presentació: GP SOC 46

Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de desemparament a 
Barcelona
250-00366/11
Presentació: GP SOC 47

Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia
250-00367/11
Presentació: GP PPC 48

Proposta de resolució sobre la freqüència d’aturades dels trens de rodalies a Viladecans
250-00368/11
Presentació: GP JS 49

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital 
de Sant Celoni
250-00369/11
Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC 50

Proposta de resolució sobre la concertació de les places de la residència per a gent 
gran de Batea
250-00370/11
Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC 51

Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per la talidomida
250-00371/11
Presentació: GP JS, GP C’s, GP SOC, GP PPC 52

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 4/2016, sobre el Programa 222, trànsit i 
seguretat viària, corresponent al 2012
256-00011/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 54
Termini per a proposar compareixences 54

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre les conclusions i propostes d’actuació amb relació 
a l’atur de les persones més grans de quaranta-cinc anys
360-00007/11
Tramitació en Comissió 54

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 5/2016, sobre el Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya, corresponent al 2014
258-00006/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 55
Termini per a demanar la presentació de l’informe 55

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/11
Elecció del vicepresident 56

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 14/XI, sobre les polítiques de seguretat
390-00014/11
Designació de la Comissió competent 56
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Control del compliment de la Moció 15/XI, sobre la disminució d’inscripcions d’estu-
diants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador i del 
personal d’administració i serveis
390-00015/11
Designació de la Comissió competent 56

Control del compliment de la Moció 16/XI, sobre el Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts
390-00016/11
Designació de la Comissió competent 56

Control del compliment de la Moció 17/XI, sobre el transport sanitari i l’atenció de les 
urgències i emergències mèdiques
390-00017/11
Designació de la Comissió competent 57

Control del compliment de la Moció 18/XI, sobre el medi ambient
390-00018/11
Designació de la Comissió competent 57

Control del compliment de la Moció 19/XI, sobre el moment històric excepcional
390-00019/11
Designació de la Comissió competent 57

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la con-
sellera de la Presidència sobre el desplegament de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva 
de dones i homes
354-00033/11
Acord sobre la sol·licitud 57

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Stop Accidentes Catalunya davant 
la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre les activitats de l’associació
356-00032/11
Acord sobre la sol·licitud 57

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Treballadores de la 
Llar (Sindillar) davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les 
consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere
356-00091/11
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Les Kellys davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les consideracions polítiques 
i socials relatives a les migracions i el gènere
356-00092/11
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Mujeres Pa’lante davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les consideracions políti-
ques i socials relatives a les migracions i el gènere
356-00093/11
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença de Teresa Maria Pitarch, presidenta de l’Institut Català de 
les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les línies 
d’actuació de l’Institut
356-00098/11
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l’ho-
mofòbia a Catalunya
356-00105/11
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Chrysallis - Associació de Famílies 
de Menors Transsexuals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de l’homofòbia a Catalunya
356-00106/11
Acord sobre la sol·licitud 59
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Recerca d’Estudis Lès-
bics, Gais, Trans i Queer de la Universitat de Vic davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la situació de l’homofòbia a Catalunya
356-00107/11
Acord sobre la sol·licitud 59

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Lesbianes 
i Gais (Programa educatiu escolar Rainbow) davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè informi sobre la situació de l’homofòbia
356-00108/11
Acord sobre la sol·licitud 59

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Almeda, catedràtica del Departament de Socio-
logia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona i directora del Grup 
Interuniversitari (GRC) «Copoli. Benestar, Comunitat i Control Social», i especialista en 
sistemes d’execució penal, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui 
la violència institucional que pateixen les dones empresonades per qüestió de gènere
356-00111/11
Acord sobre la sol·licitud 59

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda, coordinadora d’incidència política 
de Creació Positiva, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui l’In-
forme Sombra de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació 
contra les dones
356-00112/11
Acord sobre la sol·licitud 60

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit davant la Co-
missió de Seguretat Viària perquè informi sobre la circulació de megacamions
356-00113/11
Acord sobre la sol·licitud 60

Sol·licitud de compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè exposi el projecte previst per a Televisió de Catalunya
356-00134/11
Sol·licitud 60

Sol·licitud de compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè exposi el projecte de Catalunya Ràdio
356-00135/11
Sol·licitud 60

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi de les accions per a mitigar 
la contaminació de l’aire a l’àrea de Barcelona
356-00142/11
Sol·licitud 60

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Seguretat Viària amb el conseller d’Interior sobre 
els objectius del Departament en matèria de seguretat viària
355-00017/11
Substanciació 61

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de la Pre-
sidència sobre el desplegament de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
355-00026/11
Acord de tenir la sessió informativa 61

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

Compareixença d’una representació del Sindicat de Treballadores de la Llar (Sindillar) 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les consideracions 
polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere
357-00071/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 61

Compareixença d’una representació de l’associació Les Kellys davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones per a informar sobre les consideracions polítiques i socials relatives 
a les migracions i el gènere
357-00072/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 61



BOPC 116
28 d’abril de 2016

Taula de contingut 10

Compareixença d’una representació de l’associació Mujeres Pa’lante davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les consideracions polítiques i socials 
relatives a les migracions i el gènere
357-00073/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 62

Compareixença de Teresa Maria Pitarch, presidenta de l’Institut Català de les Dones, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les línies d’actuació 
de l’Institut
357-00074/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 62
Substanciació 62

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de l’homofòbia a Catalunya
357-00075/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 62

Compareixença d’una representació de Chrysallis - Associació de Famílies de Menors 
Transsexuals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la si-
tuació de l’homofòbia a Catalunya
357-00076/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 62

Compareixença d’una representació del Grup de Recerca d’Estudis Lèsbics, Gais, Trans 
i Queer de la Universitat de Vic davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a in-
formar sobre la situació de l’homofòbia a Catalunya
357-00077/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 62

Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (Pro-
grama educatiu escolar Rainbow) davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
informar sobre la situació de l’homofòbia
357-00078/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 63

Compareixença d’Elisabet Almeda, catedràtica del Departament de Sociologia i Anàlisi 
de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona, directora del Grup Interuniversitari 
Copolis i especialista en sistemes d’execució penal, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a explicar la violència institucional que pateixen les dones empresonades 
per qüestió de gènere
357-00079/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 63

Compareixença de Montserrat Pineda, coordinadora d’incidència política de Creació 
Positiva, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a explicar l’Informe Sombra, 
relatiu a l’aplicació de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discrimi-
nació contra les dones
357-00080/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 63

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe sobre l’ampliació dels habitatges destinats a dones víctimes de violència mas-
clista i la seva dotació pressupostària
335-00003/11
Presentació: consellera, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 63

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1401-2016, interposat pel president del Govern de l’Estat 
contra la Llei 8/2015, del 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà
381-00002/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 64
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP 
Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00352/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 22479).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació 
de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00005/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 29.04.2016 al 
05.05.2016).
Finiment del termini: 06.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
202-00090/10

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.04.2016 al 12.05.2016).
Finiment del termini: 13.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat 
per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.04.2016 al 12.05.2016).
Finiment del termini: 13.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció 
sanitària
202-00022/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.04.2016 al 12.05.2016).
Finiment del termini: 13.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya
221-00003/11

PRESENTACIÓ: DIRECTOR DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Reg. 18910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la presidenta del Parlament
Senyora,
D’acord amb el que estableix l’article 55 de la Llei 19/2014, em plau lliurar-vos dos 

exemplars del Projecte de Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya per tal que, la comissió parlamentària corresponent el debati i, si s’escau, 
l’aprovi.

Atentament,

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Preàmbul 
Àmbit d’aplicació 
Valors, principis i regles de conducta 

Justícia 
I. Legalitat 
II. Respecte als drets humans i socials 
III. Igualtat 
IV. Interès general 
V. Objectivitat 
VI. Independència 
VII. Imparcialitat 
Abstenció i recusació 
Declaracions 
Segones ocupacions 
Regals i altres beneficis 
Activitats post càrrec 

VIII. Neutralitat 
IX. Confidencialitat 
X. Proporcionalitat 

Exemplaritat 
XI. Integritat 
XII. Responsabilitat 
XIII. Lideratge ètic 

Transparència 
XIV. Publicitat activa 
XV. Accés a la informació 
XVI. Participació ciutadana 
XVII. Retiment de comptes 

Excel·lència en el servei públic 
XVIII. Dedicació 
XIX. Eficàcia 
XX. Eficiència 
XXI. Professionalitat 
XXII. Cooperació institucional 

Mesures d’execució i compliment 
Comitè de Compliment del Codi de Conducta 
Contravenció del Codi 
Denúncies. Tramitació i garanties 
Difusió i seguiment 

Vigència 

Preàmbul
D’acord amb la seva Llei de creació, l’Oficina Antifrau de Catalunya és una institu-

ció específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administra-
cions i del personal al servei del sector públic a Catalunya.
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Aquesta missió exigeix que les accions de la Institució i la de les persones que hi 
treballen siguin plenament coherents amb els principis, els valors i les normes de l’or-
denament jurídic.

A les persones que ocupen els llocs de major responsabilitat en l’Oficina Antifrau 
els correspon un innegable paper de lideratge ètic orientat a l’exemplaritat, tant pel que 
fa a l’organització interna com en la visió exterior de la Institució: ad intra, han de pro-
curar que els principis i valors recollits en aquest Codi impregnin tota actuació o deci-
sió que duguin a terme d’acord amb el principi de jerarquia; ad extra, han de vetllar per 
tal que la imatge que de l’Oficina es projecti derivada de les seves actuacions no pugui 
ser percebuda per un observador extern com a incoherent amb els principis i valors del 
present Codi.

La cultura ètica organitzativa és, juntament amb la professionalitat en la gestió pú-
blica i la gestió de riscos contra la integritat, una de les tres línies estratègiques del sis-
tema d’integritat institucional de l’Oficina Antifrau.

El present Codi respon a una doble finalitat: 
a) Determinar la conducta de les persones que en són destinatàries en el desenvo-

lupament de les seves tasques, facilitant-los un referent ètic congruent amb la missió, 
visió i valors de la Institució i proporcionant-los orientació i eines per a la resolució 
d’eventuals dilemes ètics; 

b) Donar a conèixer a la ciutadania –destinatària dels serveis que presta l’Oficina 
Antifrau–, quin és el compromís amb l’ètica pública de les persones que assumeixen 
responsabilitats de direcció en la Institució i, en darrer terme, identificar l’estàndard ètic 
exigible.

Àmbit d’aplicació
Les disposicions del present Codi s’apliquen als alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya.
D’acord amb l’art. 4.2 de la Llei 19/2014, tenen la consideració d’alts càrrecs de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya: 
1. El/la director/a
2. El/la director/a adjunt/a
3. Els/les directors/es funcionals

Valors, principis i regles de conducta
L’Oficina Antifrau de Catalunya demana dels seus alts càrrecs el compromís amb els 

seus valors institucionals –justícia, exemplaritat, transparència i excel·lència en la gestió 
pública– i que siguin adoptats com a font d’inspiració i motor de la seva actuació. Per 
a assolir-los, cal que es guiïn pels 22 principis que articulen cadascun d’aquests valors 
i observin en tot moment les 58 regles de conducta explicitades per a cadascun d’ells.

Justícia

I. Legalitat
1. Observar i fer complir sempre les lleis i el dret així com les instruccions i les nor-

mes de funcionament intern.

II. Respecte als drets humans i socials
2. Vetllar pel respecte i protecció dels drets i llibertats de les persones.
3. Optar, d’entre les diferents interpretacions possibles, per aquella que resulti més 

favorable als drets i llibertats de les persones.

III. Igualtat
4. Procurar que en l’exercici de llurs funcions es garanteixin la igualtat i l’equitat.
5. Oferir un suport especial a aquelles persones en què concorrin circumstàncies de 

vulnerabilitat o discapacitat.

IV. Interès general
6. Exercir el càrrec en benefici exclusiu de l’interès públic, sense que sota la invoca-

ció del respecte a d’altres principis com ara l’eficàcia o l’eficiència, s’actuï per comoditat, 
immediatesa de resultats o per inèrcia, en suposada defensa de «l’interès de l’Oficina».
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V. Objectivitat
7. Adoptar les decisions prenent en consideració i ponderant tots els elements en joc.
8. Fer explícits els motius que fonamenten l’adopció de les decisions de tal forma 

que l’exercici de les potestats resulti raonat i no arbitrari als ulls de tercers.

VI. Independència
9. Rebutjar, evitar sol·licitar i, si s’escau, denunciar qualssevol indicació, ordre o ins-

trucció altres que les provinents pel conducte jeràrquic intern de l’Oficina.
10. Impedir que els interessos de grups econòmics, socials, polítics, corporatius, 

ideològics o religiosos o els criteris propugnats per aquests grups influeixin sobre les 
seves actuacions.

VII. Imparcialitat
11. Complir llurs funcions, de tal manera que qualsevol interès particular de l’alt 

càrrec, ja sigui personal, familiar, corporatiu o qualsevol altre, resti al marge de la presa 
de decisions.

12. Identificar tota situació en què hagi d’exercir el seu discerniment professional 
en nom de l’Oficina Antifrau de Catalunya i en la qual tingui un interès particular que 
podria interferir amb l’exercici adient de la seva responsabilitat professional (conflicte 
d’interès).

13. Comunicar al Comitè de Compliment els conflictes d’interès que es produeixin o 
es puguin produir en l’exercici del seu càrrec, reals o potencials, respectivament.

Abstenció i recusació
14. Abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri al-

gun dels supòsits d’abstenció que estableix l’ordenament jurídic, i en qualsevol altra cir-
cumstància en què, directament o indirecta, la presència d’interessos de qualsevol mena 
pugui comprometre la imparcialitat. En particular, són circumstàncies de risc que de-
terminen el deure d’abstenir-se: 

− Vinculació amb els subjectes inclosos en l’àmbit de control de l’Oficina d’acord 
amb l’article 2 de la seva Llei: 

a) Prestació efectiva de serveis professionals durant els cinc anys immediatament 
anteriors a la presa de possessió del càrrec quan dita prestació es trobi en connexió di-
recta, material o orgànica, amb el discerniment que comporta l’actuació de l’Oficina, i 
sempre que l’objectivitat pugui ser raonablement qüestionada als ulls dels tercers; 

b) Ocupació efectiva de càrrecs de responsabilitat en la gestió o l’administració del 
subjecte durant els cinc anys immediatament anteriors a la presa de possessió del càr-
rec; 

c) Participació en la titularitat del subjecte, tant durant el càrrec com en els cinc anys 
anteriors a la presa de possessió.

− La vinculació amb els subjectes denunciants: 
a) Prestació de serveis laborals o professionals durant els cinc anys immediatament 

anteriors a la presa de possessió del càrrec; 
b) Tenir o haver tingut en els cinc anys anteriors a la presa de possessió, relacions de 

parentiu, amistat o enemistat o litigioses.
c) Participació en la titularitat del subjecte, tant durant el càrrec com en els cinc anys 

anteriors a la presa de possessió.
− La vinculació política.
a) Quan els fets objecte de l’assumpte en el que intervé impliquin o tinguin a veure 

amb persones vinculades amb una formació política (o ens dependent/vinculat) amb la 
que l’alt càrrec s’hi hagi relacionat, per pertinença, afinitat o prestació de serveis en els 
cinc anys immediatament anteriors a la presa de possessió del càrrec.

b) Quan els fets objecte de l’assumpte en el que intervé impliquin o tinguin a veure 
amb institucions governades per una formació política (o ens dependent/vinculat) amb 
la que l’alt càrrec s’hi hagi relacionat, per pertinença, afinitat o prestació de serveis en 
els cinc anys immediatament anteriors a la presa de possessió del càrrec.

L’alt càrrec que d’acord amb l’anterior s’hagi d’abstenir ho comunicarà al Comitè de 
Compliment per tal que aquest en verifiqui les circumstàncies i elevi proposta de resolu-
ció a l’òrgan competent. La competència per resoldre correspon a la direcció de l’Ofici-
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na, llevat dels casos en què la persona en qui concorre la causa d’abstenció sigui la titu-
lar de la direcció, cas en el qual, la competència recau en la direcció adjunta.

En cas d’incompliment del deure d’abstenció, el Comitè de Compliment resta igual-
ment facultat per elevar la corresponent proposta de recusació.

Declaracions 
15. Presentar puntualment, la direcció i la direcció adjunta, aquelles declaracions 

exigibles d’acord amb el règim legal d’incompatibilitats aplicable als alts càrrecs al ser-
vei de la Generalitat en les condicions i davant dels òrgans que s’hi estableixen.

16. Presentar tots els alts càrrecs davant la direcció de l’Oficina Antifrau, per mitjà 
del Comitè, les declaracions a què fa referència l’apartat anterior. A aquests efecte, la 
declaració d’activitats ha d’incloure qualssevol activitats professionals, mercantils o in-
dustrials desenvolupades, per si o mitjançant substitució o apoderament, durant els cinc 
anys immediatament anteriors a prendre possessió del càrrec.

Segones ocupacions 
17. Subjectar-se, la direcció i la direcció adjunta, al règim de compatibilitats, incom-

patibilitats i d’autoritzacions de compatibilitat establert a la normativa aplicable als alts 
càrrecs al servei de la Generalitat. La resta d’alts càrrecs resten subjectes als Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament.

18. Renunciar a percebre retribució per la seva presència, compareixença, assistèn-
cia, o participació en actes quan es produeixin en exercici de les funcions pròpies del 
càrrec o de les responsabilitats que en són inherents i s’actuï en representació de la Ins-
titució. Les actuacions desenvolupades en el si de programes de col·laboració amb orga-
nismes oficials internacionals es regeixen per la seva pròpia normativa.

Regals i altres beneficis
19. Rebutjar qualsevol tracte de favor o situació que impliqui un privilegi o avantat-

ge injustificat.
20. Abstenir-se d’acceptar qualsevol regal, liberalitat, invitació, favor o servei que 

vagin més enllà dels usos de cortesia interinstitucional. A aquests efectes, s’entén per 
cortesia interinstitucional la consideració, atenció o agraïment al paper o tasca desenvo-
lupada per l’Oficina Antifrau provinent d’altres entitats públiques o privades sense ànim 
de lucre, essent irrellevant la recepció material de l’oferiment per un concret alt càrrec, 
sense que en cap cas el valor total pugui ser superior a 100 euros.

21. Posar en coneixement del Comitè de Compliment del Codi de Conducta els re-
gals interinstitucionals que hagin estat acceptats d’acord amb el punt anterior, als efec-
tes que en decideixi sobre el seu inventari i destinació.

Activitats post càrrec
22. Observar, la direcció i la direcció adjunta, el règim de prohibicions que en ma-

tèria d’activitats privades post-càrrec estableix la normativa aplicable als alts càrrecs al 
servei de la Generalitat

23. Comunicar aquelles ocupacions i càrrecs professionals, tant públics com privats, 
que es disposin a desenvolupar durant els dos anys posteriors al cessament en el lloc 
d’alt càrrec a l’Oficina, sempre que aquesta ocupació o càrrec posterior ho sigui en un 
subjecte amb el que l’alt càrrec, en exercici de les seves funcions en l’Oficina, s’hi ha-
gués relacionat directament. A aquests efectes, s’entén per relació directa els supòsits en 
què l’alt càrrec subscrivís o hagués participat en la subscripció, d’un informe, una reso-
lució, un acte o una proposta que afectessin aquell subjecte.

Dita comunicació ha d’adreçar-se al Comitè de Compliment als efectes de fer-la 
consta en l’informe de compliment.

VIII. Neutralitat
24. Observar la més estricta neutralitat política, la qual cosa impedeix mantenir vin-

cles de cap mena amb partits o organitzacions de naturalesa política, incloses les funda-
cions o associacions vinculades, ni amb organitzacions sindicals o empresarials.

IX. Confidencialitat
25. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs competències i que no hagin de ser divulgats, especialment quan la 
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informació pugui tenir caràcter sensible i la seva difusió pugui perjudicar el bon desen-
volupament de l’activitat de l’Oficina, en els termes del compromís de confidencialitat 
que es signi en el moment de la presa de possessió.

X. Proporcionalitat
26. Triar aquella via d’actuació que resulti menys restrictiva de drets.

Exemplaritat

XI. Integritat
27. Dedicar els mitjans personals i materials posats a la seva disposició exclusiva-

ment a finalitats directament relacionades amb les funcions pròpies del càrrec.
28. Utilitzar la informació a què tenen accés per raó del càrrec exclusivament per a 

aquelles finalitats que varen justificar el seu coneixement, sense obtenir cap avantatge 
propi ni aliè.

29. Evitar fer ostentació del càrrec o instrumentalitzar-lo amb la intenció de guanyar 
influència, obtenir avantatges particulars o qualsevol altre tracte de favor.

30. Respondre de manera neutral als mitjans de comunicació, prèvia autorització del 
director o directora de l’Oficina, tot subministrant informació veraç, actual i rigorosa i, 
en tot cas, impedint que les opinions personals puguin ser interpretades com a institu-
cionals.

31. Abstenir-se d’oferir cap regal, liberalitat, invitació fora de l’àmbit de cortesia in-
terinstitucional definit en aquest Codi.

32. Abstenir-se d’influir en l’agilització o resolució de tràmits o actuacions sense 
causa justificada i en cap cas, quan això suposi un privilegi en benefici de càrrecs pú-
blics o llur entorn familiar i social, o bé suposi un perjudici als interessos de terceres 
persones.

XII. Responsabilitat
33. Respondre per la seva actuació, d’acord amb les mesures d’execució i compli-

ment previstes en el present Codi.
34. Informar el Comitè de Compliment del Codi de Conducta de l’Oficina Antifrau 

de qualsevol circumstància que suposi contravenir el present Codi.

XIII. Lideratge ètic
35. Evitar en llur conducta professional i personal situacions que puguin comprome-

tre la imatge o reputació de l’Oficina.
36. Evitar tota actuació i ús de llenguatge que pugui resultar discriminatori per raó 

de les diferències de gènere, raça, religió, ideologia, orientació sexual o qualsevol altra 
circumstància anàloga.

37. Tractar amb respecte tant al personal que presta serveis a l’Oficina com al públic 
que s’hi relacioni.

38. Fomentar la convivència, diversitat i privacitat entre els empleats de l’Oficina per 
a la consecució d’un ambient laboral respectuós i positiu.

39. Tractar amb empatia, educació, consideració i respecte els ciutadans i ciutadanes 
que es relacionin amb l’Oficina.

40. Prendre totes les mesures que calgui per prevenir, impedir i perseguir conductes 
d’assetjament, violència o abús laboral en el si de l’Oficina.

41. Actuar proactivament en la prevenció de riscos laborals.
42. Contribuir a la consecució del dret a una bona administració.

Transparència

XIV. Publicitat activa
43. Fer públiques, a més dels continguts informatius legalment exigibles: a) la decla-

ració de la seva situació patrimonial; b) les seves agendes oficials (visites, col·laboraci-
ons, entrevistes i altres activitats) a excepció de dades relacionades amb actuacions d’in-
tel·ligència, anàlisi o investigació en curs; c) la documentació justificativa de despeses 
en concepte de transports i de representació.
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XV. Accés a la informació
44. Tenir present que la informació de què disposa l’Oficina no és patrimoni d’aques-

ta sinó que pertany a la ciutadania, la qual hi pot tenir accés d’acord amb la normativa 
de transparència i accés a la informació pública.

45. Optar per aquella de les possibles interpretacions de la norma que resulti més fa-
vorable a l’efectiu dret d’accés a la informació.

XVI. Participació ciutadana
46. Facilitar els mitjans idonis per a la interlocució amb la ciutadania.

XVII. Retiment de comptes
47. Definir aquells indicadors que, dins el respectiu àmbit funcional, han de servir 

per a l’avaluació interna del nivell de compliment de les obligacions de transparència.
48. Estar sempre en disposició de justificar totes les seves decisions i accions davant 

el Parlament i la Sindicatura de Comptes.

Excel·lència en el servei públic

XVIII. Dedicació
49. Desenvolupar el càrrec amb dedicació absoluta.
50. Complir les tasques pròpies del càrrec amb diligència, vocació de servei i lleial-

tat institucional, procurant l’excel·lència i millora continues amb la finalitat d’assolir la 
màxima satisfacció dels destinataris de la seva activitat.

XIX. Eficàcia
51. Prendre les decisions amb la major celeritat possible, en garantia del compliment 

dels terminis establerts.

XX. Eficiència
52. Extremar la cura en la fase de planificació d’aquelles actuacions que tinguin im-

pacte en el pressupost.
53. Emprar els recursos pressupostaris al seu abast de la manera més eficient i auste-

ra possible, tant en la gestió interna com també, especialment, pel que fa a les despeses 
de transports i les derivades d’atenció protocol·lària o de representació.

54. Preveure amb suficient antelació les necessitats de despesa associades a un ma-
teix objecte per tal d’aplicar el degut procediment contractual, d’acord amb la normati-
va de contractes del sector públic.

XXI. Professionalitat
55. Mantenir actualitzada la seva formació i qualificació professional, ajustant llur 

preparació tècnica a les noves exigències que puguin derivar-se de l’exercici del càrrec.
56. Aportar creativitat, experiència, saber fer i professionalitat, mitjançant la formu-

lació de propostes de millora tendents a enfortir i projectar externament la Institució.
57. Promoure la formació i la promoció professional del personal al seu càrrec, així 

com el foment del treball en equip i la iniciativa dels empleats.

XXII. Cooperació institucional
58. Prioritzar l’establiment de vincles i relacions de cooperació i col·laboració amb 

aquelles institucions i actors que directament estiguin implicats en la prevenció i lluita 
contra la corrupció.

Mesures d’execució i compliment 

Comitè de Compliment del Codi de Conducta
Correspon al Comitè de Compliment del Codi de Conducta vetllar pel compliment 

del Codi de conducta i, en particular, té les següents funcions: 
a) establir criteris interpretatius per a l’aplicació del present Codi; 
b) rebre les comunicacions dels conflictes d’interès que es produeixin o es puguin 

produir; 
c) rebre i verificar les comunicacions d’abstenció i, si escau, elevar la corresponent 

proposta de resolució; 
d) elevar proposta de recusació en cas d’incompliment del deure d’abstenció; 
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e) rebre les declaracions que estan obligats a presentar els alts càrrecs; 
f) determinar el valor i la destinació dels regals als efectes d’aquest Codi; 
g) rebre les comunicacions relatives a ocupacions o càrrecs després del cessament; 
h) posar en coneixement dels òrgans competents eventuals incompliments; 
i) aprovar l’informe sobre el grau de compliment del Codi.
El Comitè està integrat per tres membres: 1) la persona que té encomanada l’audito-

ria interna de l’Oficina, qui ostenta la presidència de l’òrgan; 2) la persona que ocupa el 
càrrec de cap de l’àrea d’administració, recursos humans i pressupost, qui assumeix la 
secretaria; 3) una persona escollida pel director o directora de l’Oficina d’entre les que 
tinguin la condició de funcionari públic del cos A1 que ocupi en l’Oficina un lloc de 
treball equivalent a aquest cos, amb un mandat biennal, no renovable en mandats con-
secutius.

El Comitè actua amb independència en l’exercici de les funcions que té encomana-
des sense que pugui rebre instruccions o indicacions.

Són d’aplicació al funcionament del Comitè les regles sobre el règim jurídic dels òr-
gans col·legiats previstes amb caràcter general al dret administratiu.

Contravenció del Codi
L’incompliment del present Codi per part dels subjectes obligats pot ser sancionat 

d’acord amb el règim previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern.

L’Oficina Antifrau de Catalunya vetlla per a què els efectes derivats de la contraven-
ció del present Codi cessin com més aviat millor i per a què, sempre que sigui possible, 
siguin revertits per tal de retornar a la situació anterior a l’incompliment.

Denúncies. Tramitació i garanties
Tota persona que tingui notícia de l’incompliment d’aquest Codi pot posar-ho en co-

neixement del Comitè de Compliment del Codi de Conducta de l’Oficina Antifrau.
L’Oficina ha de garantir la confidencialitat en el tractament de les denúncies.

Difusió i seguiment
L’Oficina garanteix el coneixement del present Codi de conducta per part de les per-

sones destinatàries. A tal efecte, l’àrea competent en matèria de recursos humans lliu-
rarà un exemplar del Codi a la persona que ostenta la condició d’alt càrrec de l’Oficina.

El Codi de conducta també està disponible per a la seva consulta en la intranet cor-
porativa i és publicat al web als efectes del seu coneixement general.

L’òrgan responsable de l’auditoria interna de l’OAC ha d’elaborar anualment un in-
forme sobre el grau de compliment del Codi així com de les incidències produïdes que 
sotmet al Comitè per a la seva aprovació. Aquest informe pot fer constar la proposta de 
modificacions del contingut del present Codi de Conducta, i ha de ser publicat al web 
corporatiu i a la Memòria que l’Oficina eleva al Parlament.

Vigència
Aquest Codi de conducta entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES, OBJECCIONS O OBSERVACIONS MOTIVADES

Termini: d’acord amb les Normes de tramitació aprovades per la Mesa del Parla-
ment del dia 19 d’abril de 2016, s’obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes, 
objeccions o observacions motivades, les quals no podran ésser a la totalitat amb text 
articulat alternatiu (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir cinc membres de la Junta de Govern de l’Institut 
Català Internacional per la Pau
284-00021/10

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Finiment del termini: 02.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP SOC (reg. 20769).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans
250-00207/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23846 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 22.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23846)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt c)

«c) En funció de les disponibilitats pressupostàries i dels criteris de contractació 
d’activitat dels hospitals d’aguts, garantir per mitjà del contracte la continuïtat de la 
cartera de serveis actual i l’increment futur, i també la capacitat futura d’assolir la de-
manda assistencial, mèdica i quirúrgica, del seu àmbit territorial de referència.»

Esmena 2, GP JS (2)

De supressió del punt d)

«d) Elaborar el pla funcional de l’Hospital de Viladecans abans de l’estiu del 2014 i 
planificar dins el període 2015-2018 l’execució de l’ampliació del nou hospital d’acord 
amb el pla funcional per a garantir l’adequada prestació de la cartera de serveis i la co-
bertura de les necessitats de la població de referència.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt g)

«g) Valorar la ràtio de pacients per metge de cadascun dels centres de salut de Cas-
telldefels, Gavà, Viladecans, Begues i Sant Climent, i també les llistes d’espera de l’Hos-
pital de Viladecans, dels centres d’atenció primària i del centre d’especialitats, i do-
tar-los dels recursos humans facultatius i materials necessaris per a cobrir necessitats 
de la seva població de referència, en funció de les disponibilitats pressupostàries.»
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Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal
250-00230/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23822 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 22.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23822)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar garantint 
l’atenció continuada a la població del municipi de Castellbisbal les 24 hores del dia els 
365 dies de l’any, i a valorar el restabliment de l’atenció continuada al CAP de Castell-
bisbal les 24 hores del dia els 365 dies de l’any d’acord amb els resultats de l’anàlisi rea-
litzada dels processos de reordenació de l’atenció continuada.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de 
Llobregat
250-00236/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23831 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 22.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23831)

Esmena 1, GP JS (1)

D’addició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a programar l’execu-
ció del projecte d’ampliació del CAP El Pla de Sant Feliu de Llobregat, tot habilitant les 
partides pressupostàries necessàries per a iniciar-ne l’execució durant aquest exercici 
2016, condicionat a l’aprovació del nou Pla Economicofinancer.»

Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a 
les Terres de l’Ebre
250-00254/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18811; 23817 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 22.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 18811)

Esmena 1, GP CSP (1)

D’addició a l’apartat 2, s’addiciona un incís al final del paràgraf

«2. Ampliar els efectius de metges especialistes i personal d’infermeria d’urgències, 
juntament amb més boxs de crítics, boxs de segon nivell, llits d’urgències, sales de trac-
tament i sales de cures a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23817)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Avaluar els resultats que està donant la implementació del concurs del transport 
sanitari a les comarques de les Terres de l’Ebre, i realitzar les actuacions necessàries 
per ajustar el model a les necessitats del territori.»
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Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Vetllar per assegurar que els efectius de metges especialistes i personal d’infer-
meria d’urgències, juntament amb els boxs de crítics, boxs de segon nivell, llits d’urgèn-
cies, sales de tractament i sales de cures s’adeqüen a les necessitats assistencials en si-
tuacions excepcionals pel que fa als nivells d’activitat.»

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia
250-00255/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23785 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 22.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23785)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de l’apartat 1

«1. Promoure que el protocol d’actuació davant les crisis d’epilèpsia s’incorpori a la 
formació de primers auxilis en les professions que així s’exigeix. I, en el cas de la Gene-
ralitat de Catalunya, continuar donant aquesta formació als Mossos d’Esquadra, Bom-
bers i Protecció Civil.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació de l’apartat 3

«3. Fer les actuacions necessàries davant del Govern de l’Estat per tal que es pugui 
estudiar la possibilitat de reconèixer la discapacitat per epilèpsia de tal manera que les 
persones que ho sol·licitin i que en compleixin els requisits puguin accedir al reconeixe-
ment d’un grau de discapacitat del 33% o superior.»

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa de 
serveis socials
250-00294/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres 
sanitaris dependents de la Generalitat
250-00298/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 entre 
Badalona i Mollet del Vallès
250-00299/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre i el pagament de vedes
250-00301/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre els criteris aplicats en el procés de 
preinscripció escolar
250-00302/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat
250-00303/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses
250-00304/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la 
variant d’Olot
250-00305/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera 
C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00306/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de construcció de 
l’edifici de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú, el 2016
250-00307/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can Maiol, 
de Barcelona
250-00308/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors 
per qüestions lingüístiques
250-00309/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola Mediterrània, 
de Barcelona
250-00310/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola 
Ciutat Jardí, de Lleida
250-00311/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a 
propòsit del manifest del Grup Koiné
250-00312/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en 
l’àmbit sanitari
250-00319/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, de 
Viladecans, i la seva transformació en institut escola
250-00320/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de treball 
del personal de centres residencials i de dia de gent gran i de persones 
amb discapacitat
250-00321/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la difusió del Protocol d’Istanbul a 
l’Administració de justícia
250-00322/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets 
judicials a les declaracions de detinguts
250-00323/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació 
als drets dels detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur 
detenció
250-00324/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció 
mecànica
250-00325/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica 
regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari 
Martí i Julià, de Salt
250-00327/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titularitat de 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell
250-00331/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera 
C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa
250-00333/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades del Pla 
estratègic d’acció exterior
250-00334/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en els 
centres sanitaris
250-00337/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de mosquits
250-00338/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del 
personal del Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees 
bàsiques de salut
250-00340/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la 
imparcialitat polítiques en els centres educatius finançats amb fons públics
250-00342/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola El 
Vinyet, de Solsona
250-00343/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les beques 
de menjador atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les escoles 
públiques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies 
d’Aitona
250-00346/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00347/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica 
de Cervera
250-00348/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i 
desenvolupament del sector de la fusta
250-00349/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona
250-00350/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de 
Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies vulnerables
250-00353/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2016 al 09.05.2016).
Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball 
interdepartamental per a fer front a la no-graduació en ESO
250-00354/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 22180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de tre-
ball interdepartamental per fer front a la problemàtica de la no-graduació en ESO, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les causes per les quals al voltant d’un quinze per cent dels alumnes no obtenen el 

graduat en ESO són diverses i, en molts casos, els alumnes tenen situacions personals i 
familiar molt complicades. Ens trobem amb alumnes sense llar, alumnes amb malalties 
mentals, alumnes sense una estructura familiar que els pugui sostenir, etc.

La manca d’acció conjunta entre els diferents departaments fa que, en molts casos, 
aquestes situacions s’agreugin o, si més no, no siguin tractades amb la suficient eficièn-
cia, situació que, sens dubte, ha de millorar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear un grup de tre-

ball interdepartamental entre els Departaments d’Ensenyament, de Treball, Acció Soci-
al i Famílies i de Salut per tal d’abordar la problemàtica que dóna lloc a la no-graduació 
en ESO de forma integral i conjunta.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00356/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 22404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció de dos ins-
tituts a Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
A Lleida hi ha una necessitat de donar resposta a les demandes creixent de places de 

secundària en barris que han crescut. Tots aquells centres que es col·lapsaven en les se-
ves línies d’educació primària, ja necessiten tenir centres de referència per tal de seguir 
els seus estudis. Ara mateix, les zones de Cappont, Parc de l’Aigua i Balàfia, han aug-
mentat moltíssim en habitants, gran part dels quals estan en edats d’escolarització. Uns 
4km separen en l’actualitat alguns dels principals carrers del barri, amb els instituts del 
Campus Escolar. Els estudis de projecció demogràfica de la ciutat preveuen que aquest 
augment d’habitants augmentarà en les zones esmentades. La ciutat ja tenia planificada 
i aprovats centres i terrenys per fer això possible.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Construir un institut al barri de Cappont de Lleida.
2. Construir un institut al barri de Balafia de Lleida.
3. Redistribuir la situació dels centres docents a la ciutat de Lleida tenint en conside-

ració els canvis demogràfics que ha tingut la ciutat en els darrers anys.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats 
públiques
250-00357/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 22421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els agregats interins a les 
universitats públiques, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya cal impulsar una política universitària que renovi i enforteixi les nos-

tres universitats, com a part essencial del sistema del coneixement, perquè compleixin 
amb autonomia i major eficàcia les seves altes funcions socials. Per això cal tenir cura 
de les plantilles de professorat.

En aquests moments hi ha contractes professors agregats interins que podrien esta-
bilitzar-se si es convoquessin les seves places, donat que en cap cas suposaria un incre-
ment del Capítol 1 de les universitats públiques catalanes. Els agregats interins són un 
dels col·lectius amb major productivitat universitària i tots ells com a mínim ja han su-
perat un concurs públic obert.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a autoritzar la regularit-

zació i estabilització per promoció interna del agregats interins en el marc dels progra-
mes d’estabilització de cada universitat.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats a 
Catalunya
250-00358/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 22425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats a Cata-
lunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Una de les conseqüències més evidents i alhora intenses de la Recessió econòmica 

dels darrers anys ha estat l’augment de les desigualtats socials.
Malgrat ser l’augment de les desigualtats un fenomen de naturalesa global, s’expres-

sa de manera molt diferent als diferents països.
I, malgrat tenir causes comunes, té uns components propis a cada país que tenen a 

veure amb les estructures socials i també amb les polítiques públiques que es porten a 
terme.

España pateix un dels increments de la desigualtat més intensos dels països de la 
Unió Europea. I Catalunya en aquest sentit no és una excepció.

En els darrers temps s’han fet públics diferents estudis d’entitats socials i organitza-
cions sindicals que posen de manifest l’existència de greus conseqüències socials i fins i 
tot econòmiques que es deriven d’aquest augment de la desigualtat social.

Fins i tot, algunes organitzacions publiquen anualment un estudi sobre les desigual-
tats socials. És el cas, entre d’altres, del Centre d’Estudis i Recerca Sindical (CERES) 
vinculat a CCOO de Catalunya que publica anualment un estudi de l’evolució de les 
desigualtats socials a Catalunya.

En aquests estudis es posa molt d’èmfasi en els efectes socials de les desigualtats i 
les seves manifestacions més intenses.

Però malauradament no existeixen a Catalunya estudis econòmics que analitzin en 
profunditat l’evolució de la desigualtat social i dels seus components.

Aquelles iniciatives que ho intenten, com l’estudi «panel de desigualtats socials a 
Catalunya» de la fundació Jaume Bofill –finalitzat el 2012– no tenen un recorregut in-
definit.

No existeix en aquest sentit la tradició d’altres països en que l’estudi de les desigual-
tats és una prioritat dels acadèmics i també dels poders públics.

La manca d’estudis específics per Catalunya posa de manifest la poca importància 
social i política que se li dona al factor de les desigualtats socials i a la seva evolució al 
llarg del temps.

Aquesta mancança s’ha posat més de manifest després de la publicació del treball 
de Thomas Piketty «El Capital en el Segle XXI» en el que té un paper destacat l’evo-
lució de les desigualtats a nivell global des de el Segle XVIII. Amb especial incidència 
de l’evolució de les desigualtats en alguns països que tenen una forta tradició d’anàlisi 
d’aquest fenomen social.
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Una de les evidències que apareixen en tots els estudis és que les desigualtats socials 
no evolucionen a partir de cap determinisme econòmic. Dit en paraules planeres, la des-
igualtat social no és una maledicció bíblica. La història de la distribució de la riquesa 
és sempre una història profundament política en la que juguen un paper important les 
polítiques públiques de cada moment i de cada país.

Que a Catalunya, com així mateix passa a Espanya, no disposem d’anàlisis aprofun-
dits sobre l’evolució de les desigualtats és tota una declaració d’intencions de la poca 
importància social i política que se li ha donat a les desigualtats com un problema social 
i econòmic alhora.

No sembla possible encarar el Segle XXI sense atendre a la problemàtica que pot ge-
nerar l’augment de les desigualtats. Que s’expressen en termes de desigualtats de renda 
i desigualtats de patrimoni.

Resulta imprescindible per dissenyar polítiques fiscals que contribueixin a reduir 
aquesta desigualtat conèixer la seva naturalesa i la seva intensitat. I analitzar els fluxos 
que s’han produït en els darrers anys i les tendències que s’apunten per les properes dè-
cades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
Per encarar aquesta mancança de les polítiques públiques de Catalunya s’acorda ins-

tar el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la realització d’un estudi sobre les desigualtats i la seva evolució en les 

darreres dècades, que posi un èmfasi destacat en la diferenciació entre les desigualtats 
de renda, de les desigualtats de patrimoni.

2. Publicar anualment i amb caràcter previ a la presentació del Projecte de Llei de 
Pressupostos de la Generalitat, un Informe sobre la situació de les desigualtats socials 
a Catalunya.

3. Identificar en aquest estudi i en les seves actualitzacions anuals, quines podrien 
ser les polítiques públiques que poden reduir el creixement de les desigualtats i el seu 
impacte social.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per a la 
diversitat cultural
250-00359/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 22442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre un protocol d’actuació per 
a la diversitat cultural, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Espanya va ratificar el tractat internacional anomenat la Convención sobre la protec-

ción y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales l’any 2007. En aquest 
tractat, entre d’altres, Espanya es compromet a vetllar per protegir i promoure la diver-
sitat de les expressions culturals en el seu territori. En l’informe periòdic que va lliurar a 
la UNESCO el 2012 sobre el compliment de la Convenció s’assenyalava que les Comu-
nitats Autònomes tenien en compte amb escreix els continguts d’aquest tractat però no 
aportava informació sobre quines mesures duia a terme l’Estat per afavorir la projecció 
cultural de les mateixes.
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Altrament, la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado disposa 
que l’acció exterior de l’Estat facilitarà la defensa, promoció i difusió de les cultures de 
les nacionalitats i regions que integren Espanya.

Així les coses, en la compareixença del Conseller de Cultura al Parlament de Cata-
lunya, el passat 23 de febrer de 2016, es lamentava de que semblava que les institucions 
espanyoles no fessin una defensa de la diversitat, en concret, pel que fa a la literatura ca-
talana, la llengua catalana i la cultura catalana.

A més a més, el Conseller de Cultura senyalava en l’esmentada compareixença que 
un dels temes a millorar per part de l’Estat, era justament fer una diplomàcia moder-
na vinculada al suport a la creativitat en matèria de cultura, a les iniciatives i empreses 
culturals.

La diversitat cultural és no només com un valor a preservar per part de tots els sub-
jectes que participen de l’acció exterior espanyola sinó també com una obligació de pro-
jectar internacionalment el nostre ric patrimoni cultural i lingüístic.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per tal que la diversitat 

cultural i lingüística de Catalunya estigui present en l’acció exterior de l’Estat en ma-
tèria cultural, tal com disposa l’article 25 de la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio 
Exterior del Estado i tal com l’Estat s’ha compromès internacionalment amb la Conven-
ción sobre la la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones cultura-
les.

2. Elaborar i presentar en seu parlamentària un informe en el que s’exposin les ges-
tions que s’han realitzat amb el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació de l’Estat 
respecte de la projecció internacional de la cultura a Catalunya.

3. Establir un protocol d’actuació envers al Ministeri d’Afers Exteriors i de Coope-
ració de l’Estat que serveixi per millorar la projecció internacional de la cultura a Ca-
talunya.

4. Presentar aquest protocol d’actuació i l’informe de les gestions realitzades al Par-
lament en un termini màxim de sis mesos.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’accés de les lesbianes a les tècniques de 
reproducció assistida
250-00360/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 22466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el acceso a la 
reproducción asistida por parte de mujeres lesbianas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, 

bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la 
transfobia, establece en su artículo 16.2 que «el sistema sanitario de Cataluña debe ga-
rantizar mediante protocolos de actuación específicos, que los miembros de parejas es-
tables, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tengan los 
mismos derechos que la normativa sectorial sanitaria reconoce a los cónyuges o famili-
ares más próximos».
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Igualmente, el artículo 16.3.k determina que las administraciones públicas de Cata-
luña, en las líneas de actuación relativas a la salud y al sistema sanitario, deben ‘garan-
tizar a las mujeres lesbianas la igualdad de acceso a las técnicas de reproducción asis-
tida’.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Desplegar en su totalidad la ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los de-

rechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la 
homofobia, con el objetivo de que el Departament de Salut haga posible el derecho de 
las mujeres lesbianas a acceder a las técnicas de reproducción de reproducción humana 
asistida (RHA) a cargo de la sanidad pública.

2. Impulsar, mediante el Departament de Salut, contactos con colectivos de muje-
res lesbianas con el objetivo de analizar conjuntamente los aspectos relacionados a esta 
prestación, así como llevar a cabo una campaña informativa sobre esta cuestión.

Palacio del Parlamento, 19 de abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP 
Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00361/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 22480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el trasllat del servei 
de rehabilitació del CAP Pubilla Casas, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Bòbila, situada entre els municipis de l’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de 

Llobregat, disposa actualment de dos ambulatoris, el CAP Can Vidalet, que dóna ser-
vei a la població d’Esplugues, i el Cap Pubilla Casas, que dóna servei a aquest barri de 
l’Hospitalet.

En el cas del CAP Pubilla Casas, aquest disposa, a més, d’un servei de rehabilitació 
que dóna cobertura també a Can Vidalet. El Departament de Salut té la intenció de tras-
lladar el servei de rehabilitació a un centre nou situat a la Rambla de la Marina, a Bell-
vitge, a unes instal·lacions noves que s’han d’acondicionar.

El CAP Can Vidalet, i el Cap Pubilla Casas, presten servei a un alt nombre d’usua-
ris, i la llista d’espera és habitual. Es tracta, en un alt percentatge, de persones grans que 
es veuran molt perjudicades amb aquest trasllat, perquè la comunicació entre aquests 
dos barris i Bellvitge en transport públic és complicada, i perquè moltes d’aquestes per-
sones necessiten anar acompanyades, i això encara provoca més complicacions a les 
persones i a les famílies afectades.

No s’entén que una prestació que funciona satisfactòriament i que dóna un bon ser-
vei a la ciutadania s’hagi de traslladar, ja que aquest fet només empitjora la qualitat de 
l’assistència prestada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar la decisió de traslladar el servei de rehabilitació del CAP Pubilla Casas 

tenint en compte les seves afectacions a la població de referència, així com a la qualitat 
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del servei, amb la participació dels Ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i de l’Hospi-
talet, i de les associacions de veïns o d’usuaris afectats.

2. Mantenir el servei de rehabilitació al CAP Pubilla Casas, i per tant deixar en sus-
pens el trasllat, mentre es fa aquesta revisió i avaluació de la decisió a la qual fa referèn-
cia el punt anterior.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el control dels mosquits i la mosca negra a 
les Terres de l’Ebre
250-00362/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 22506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo 

Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Proposta de resolució sobre el control de mosquits i mosca negra a Terres de 
l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibi-
litat, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) està for-

mat pels quatre consells comarcals de les Terres de l’Ebre, i treballa principalment en 
cinc àrees que afecten a la totalitat d’ajuntaments de l’Ebre: Residus, Salubritat (control 
de plagues), Entorn Natural, Assistència als Municipis (depuradores d’aigües residuals 
i altres) i Reserva de la Biosfera. És l’àrea de salubritat qui porta a terme el control de 
plagues, sobretot de mosquits al Delta de l’Ebre i mosca negra als rius Ebre i Segre. Les 
dues plagues es controlen amb prospeccions, mostrejos, seguiment dels factors ambien-
tals de les zones afectades i tractaments larvicides amb un insecticida biològic selectiu, 
que ha demostrat una efectivitat superior al 98%. La tasca desenvolupada pel Copate 
permet controlar la població de mosquits i mosca negra a les zones afectades, mante-
nint-les sota uns llindars de tolerància acceptables i, en conseqüència, reduir de forma 
significativa les molèsties i riscos a la població.

Per complir la seva tasca, el Copate te signat un conveni amb la Generalitat que con-
templa una aportació de 673.000 euros anuals per als exercicis 2015-2016 i 2017. Cal 
tenir present que els ajuntaments afectats pel mosquit també aporten anualment una 
quantitat econòmica important, no sent així en canvi, per part dels ajuntaments afectats 
per la mosca negra (amb el greuge comparatiu que això comporta). Cal remarcar que 
l’aportació anual dels ajuntaments pel tema del mosquit sumada a la de la Generalitat, 
al voltant del milió d’euros, només dóna per al control bàsic i mínim, no podent actuar 
com es voldria i tenint problemes sobretot en anys complicats. Anualment es controlen 
i es tracten 3.000 hectàrees d’espais natural i 7.000 hectàrees d’arrossars. La falta d’un 
millor finançament i més consolidat fa que no es puguin fer concursos per al subminis-
trament de producte i de mitjans aeris a més llarg termini, que podrien comportar mi-
llores en infraestructures que permetrien obtenir un millor servei i un estalvi econòmic 
a curt termini. Tampoc s’arriba a poder actuar en noves zones que han portat molts de 
problemes en el darrer any a importants nuclis turístics de la Ràpita i Alcanar.

Els principals problemes que te el Copate a dia d’avui són: no disposar de les autorit-
zacions adequades per poder actuar als espais naturals del Delta de l’Ebre, no haver re-
but ni un euro de la Generalitat corresponent a cap anualitat, i no disposar d’un millor i 
consolidat finançament que permeti donar un servei correcte i estable. Es fa impossible 
iniciar la campanya de tractaments del 2016, sense haver pogut fer front pràcticament a 
cap pagament de productes ni de mitjans aeris corresponents al 2015.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Complir el principi general de finançament dels serveis acordats amb el Consorci 

de polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre (Copate).
2. Fer efectiva amb caràcter d’urgència la subvenció de l’any 2015.
3. Adoptar les mesures necessàries perquè el Consorci de Polítiques Ambientals de 

les Terres de l’Ebre disposi d’un finançament adequat a la tasca que està desenvolupant 
i a les necessitats reals del control òptim de les plagues de mosquit i mosca negra, així 
com per a la consolidació d’aquest finançament de manera que es pugui garantir l’esta-
bilitat del servei, tenint en compte la seva importància per qüestions de salut pública i 
d’activitat econòmica (turisme).

4. Trobar una solució definitiva a les autoritzacions per al tractament als espais na-
turals.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, 
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels 
treballadors dels equipaments culturals
250-00363/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 22537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la millora de les 
condicions laborals dels treballadors dels equipaments culturals, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La cultura té una importància cabdal i s’ha d’apostar clarament pel seu foment i di-

fusió. La Cultura és un bé comú i una part fonamental del nostre patrimoni però també 
és una part important del teixit econòmic i empresarial a més d’una font d’atracció de 
turisme.

Els treballadors/es dels nostres equipaments culturals són una de les cares visibles 
de la Cultura i de les seves bones pràctiques depèn també l’èxit d’aquest. Es tracta d’una 
àmplia gama de professions com ara guies de museus, venedors d’entrades, acomoda-
dors... que són dutes a termes per professionals ben preparats tant des del punt de vista 
acadèmic com del coneixement d’idiomes. Malgrat això, és un sector que no està ben 
regulat i això ha portat a un fort descontentament del sector i vagues com ara les del 
Liceu.

Gran part del sector no es vol adherir al Conveni del Sector del Lleure Educatiu i 
Sociocultural de Catalunya perquè volen que la seva professió sigui reconeguda com a 
tal, amb unes categories que les identifiquin, un tipus de contractació que s’ajustin als 
seus llocs de feina i perquè volen que les administracions els reconeguin i els valorin. 
No volen aquest conveni perquè consideren que allisen i igualen les condicions dels tre-
balladors de diferents sectors que sovint tenen poc a veure els uns amb els altres i que es 
mereixen una definició pròpia de les seves categories, feines i formacions.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Crear una taula sectorial per tal de crear un nou conveni de la Cultura per tal de 

millorar les condicions laborals dels seus professional.



BOPC 116
28 d’abril de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 45 

2. Elaborar i implementar un Codi de Bones Pràctiques específic per al sector que 
pot tenir com a punt de partida el Codi de bones pràctiques per a la contractació d’aten-
ció a les persones

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver donat 
suport a la Resolució 1/XI
250-00364/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 22569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre els càrrec electes repressaliats per donar suport a la resolució del 9N, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
En data 5 de novembre del 2015 el fiscal en cap de l’Audiència Nacional espanyola 

Javier Zaragoza Aguado va emetre una circular remesa a tots els fiscals i als respectius 
superiors jeràrquics de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat donant instruccions 
que en el cas que s’aprovés per part del Parlament de Catalunya una resolució que donés 
inici al procés d’independència de Catalunya –i un cop aquesta fos invalidada pel Tri-
bunal Constitucional– caldria perseguir els càrrecs públics locals, provincials i autonò-
mics que l’executessin pels delictes de sedició, prevaricació, desobediència, usurpació 
de funcions o ús indegut de fons públics. D’aquests delictes, el més greu, el delicte de 
sedició dels articles 544 a 549 del Codi Penal, té una pena prevista de 10 a 15 anys de 
privació de llibertat.

L’esmentada circular, a més, apostava per una interpretació forçada de l’atribució de 
competència als òrgans judicials, conferint la competència per perseguir aquests actes 
a l’Audiència Nacional espanyola, hereva del TOP franquista, argumentant-se aques-
ta consideració en base no a la literalitat del Codi Penal de 1995 sinó a la literalitat del 
Codi Penal de 1973.

El 9 de novembre del 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar la declaració 1/
XI que declara l’inici de procés d’independència, de procés constituent no subordinat i 
de creació de la República catalana. Cap membre del Parlament ha estat perseguit per la 
seva participació en aquesta votació, d’acord amb la seva inviolabilitat i a l’aforament de 
què disposen que els protegeix de les directrius del fiscal Zaragoza.

Tanmateix d’acord amb aquestes directrius s’ha iniciat una activitat de persecució 
dels ajuntaments catalans que han aprovat mocions de suport a la declaració 1/XI per 
part dels Jutjats Centrals d’Instrucció de l’Audiència Nacional. Aquestes causes, obertes 
en la jurisdicció penal i pels delictes abans esmentats, han arribat a encausar regidors 
per les seves manifestacions en el transcurs dels plens municipals, com en Joan Coma 
regidor de Capgirem Vic, investigat per un delicte de provocació a la sedició.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Reprovar el fiscal en cap de l’Audiència Nacional espanyola Javier Zaragoza per 

la seva circular i per les seves instruccions de persecució dels càrrecs electes catalans.
2. Donar ple suport als càrrecs electes catalans investigats i perseguits pel seu suport 

a la declaració 1/XI.
3. Constatar l’evident caràcter antidemocràtic de les institucions judicials espanyoles 

i l’evident vulneració dels drets fonamentals polítics dels catalans i catalanes mitjançant 
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els seus càrrecs electes i elevar aquesta qüestió als organismes internacionals correspo-
nents en matèria de drets humans.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, de les 
Masies de Voltregà
250-00365/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 22623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta 

Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la construcció de l’Escola el Despujol de les Masies de Voltregà, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El curs 2007-2008 es va posar en funcionament l’escola el Despujol al municipi de 

les Masies de Voltregà en un equipament municipal. Els representants del Departament 
d’Ensenyament i de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà van acordar posar a dispo-
sició del Departament els terrenys necessaris per resoldre quan abans millor la provisi-
onalitat amb què naixia el centre.

El 9 de desembre de 2010 el Ple de l’Ajuntament aprovà la cessió d’un terreny de 
6.000m2, cessió que mai va atendre ni va donar resposta la delegació territorial d’En-
senyament de la Catalunya Central. L’any 2014 l’escola precisà de cargoles i l’Ajunta-
ment va llogar el terreny del costat de l’edifici municipal per ubicar-les. L’Ajuntament 
inicià de nou converses amb el Departament i es va acordar analitzar la viabilitat de 
construir l’escola el Despujol en una nova ubicació que permetés reduir despeses en la 
seva construcció al costat de l’Institut del Voltreganès ubicat en el mateix municipi, en 
un terreny que també és de propietat municipal. Es va acordar que l’Ajuntament reme-
tria una demanda a la Direcció General de Centres Docents sol·licitant un avantprojecte 
per analitzar els costos de la construcció de l’escola que solament hauria de construir 
l’aulari necessari per ubicar els alumnes del centre escolar i utilitzar en horaris de tarda 
els espais complementaris que no usa l’institut en fer jornada de matí: menjador actual-
ment en desús, gimnàs, laboratoris, biblioteca, etc. A l’octubre de 2014 l’Ajuntament va 
enviar la petició acordada i un cop més no va rebre resposta per part del Departament 
d’Ensenyament.

En el curs escolar 2015-2016 l’escola compta amb 184 alumnes, sent l’escola de 
l’àrea d’escolarització del Voltreganès que rep més demanda en les preinscripcions.

La prolongació indefinida de la situació de provisionalitat, la falta d’un calendari per 
iniciar la construcció del nou centre educatiu i la negativa de la Consellera d’Ensenya-
ment a rebre l’alcalde, delegant la reunió en el Director General de Centres Docents, 
està generant incertesa en la comunitat educativa de l’escola.

Amb l’inici de la legislatura del Parlament de Catalunya, el nou Govern haurà de 
presentar una proposta de pressupostos pel 2016, el qual hauria d’Incloure la partida ne-
cessària per iniciar les obres de nous centres.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar una partida pressupostària en els 

pressupostos de la Generalitat per al 2016 per a la redacció del projecte de construcció 
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de l’Escola el Despujol del municipi de les Masies de Voltregà i, així mateix, destinar 
els recursos econòmics necessaris per a l’adjudicació i construcció d’aquesta escola.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, dipu-
tades, GP SOC

Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de 
desemparament a Barcelona
250-00366/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 22624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la presència de menors en situa-
ció de desemparament a Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers dies hem vist com repunten alguns episodis de presència de menors 

desarrelats als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Menors 
d’entre 12 i 18 anys, procedents en gran majoria del Marroc, en situació de desempara-
ment i addictes a inhalació de cola.

Alguns d’aquests menors van arribar a Catalunya atrets per les condicions de vida 
i per l’anhel de cercar un futur millor, treballar i guanyar diners. La realitat, però, és 
molt més complicada, fet que els hi obliga a sobreviure als carrers i places. Menors sen-
se xarxa familiar ni social, sense tenir garantides les seves necessitats bàsiques, i amb 
problemes per habituar-los als recursos de protecció social de què disposem en el nostre 
país. La situació que viuen els porta sovint a cometre delictes menors i la inhalació de 
cola, com a element d’evasió i de socialització entre ells, fet que els condemna a una si-
tuació d’exclusió social permanent, va en perjudici de la salut dels menors i, a la vegada 
genera inseguretat entre els veïns i comerços dels barris i zones on es concentren.

Abordar aquesta situació requereix l’aplicació de mesures socials, familiars, educa-
tives, administratives i jurídiques.

La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, recull en 
el seu articulat tota una sèrie de mesures encaminades a la protecció dels infants i ado-
lescents en situació de desemparament. La Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA) disposa de Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), 
on alguns dels menors que viuen aquestes situacions hi resideixen, tot i que no suposa 
una privació de llibertat. En molts casos, aquests joves s’escapen dels centres, fet difi-
culta el seguiment per part de l’administració de la seva situació. Des d’un punt de vista 
administratiu, al ser menors d’edat, quan són detinguts es posen a disposició de l’Ofici-
na d’Atenció al Menor dels Mossos d’Esquadra, però l’absència de tutor legal i la inefi-
càcia de circuits clars al respecte, provoquen el seu retorn al carrer.

Paral·lelament, existeixen diferents projectes que intenten treballar des de l’acompa-
nyament social en la millora de la seva socialització i integració, apropant-los als recur-
sos existents al barri.

Una situació polièdrica que va en augment i que requereix d’una acció concreta i 
eficaç davant de situacions de desemparament de menors immigrats que no responen 
positivament als recursos existents. Cal plantejar-se quin són els motius pels quals al-
guns menors, i també alguns majors d’edat en situacions semblants, es veuen expulsats 
del sistema de protecció social. Un sistema congelat per les retallades socials dels dar-
rers anys, que han afectat al nombre de places dels CRAE’s, que no s’incrementen des 
de l’any 2012. Tampoc les places de CREI (Centre Residencial d’Educació Intensiva). 
A més, els recursos ocupacionals i d’habitatge són escassos.
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Per altra banda, a hores d’ara la DGAIA encara no ha pogut confirmar si els menors 
que es troben als barris de Barcelona abans esmentats estan sota la tutela de la Genera-
litat de Catalunya, fet que deixa entreveure una necessària millora de coordinació entre 
el Cos de Mossos d’Esquadra i la DGAIA, però també entre l’Ajuntament i les entitats 
socials implicades en el tema, necessitades de recursos econòmics i tècnics. La Direc-
ció General no aporta dades sobre els menors que s’escapen dels CRAE, ni tampoc 
per què no s’ha derivat a aquests joves als CREI, essent aquest un recurs més adient a 
la seva situació de desemparament i addició, que implica un internament temporal, un 
tractament més intensiu de la seva addicció i un enfortiment de les seves relacions so-
cials i també amb el seu educador de referència.

Entenent que es tracta d’una situació complexa i urgent, el Grup Parlamentari Soci-
alista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar de forma significativa i de manera urgent el número de places dels 

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) i dels Centres Residencials d’Educació 
Intensiva (CREI) de què disposa la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència.

2. Instar a la DGAIA a procedir urgentment a la identificació dels menors detec-
tats a diversos barris de la ciutat de Barcelona, amb problemàtica de desemparament i 
consum de cola, per tal d’establir un Pla Individual de Treball Integral, i valorar la seva 
derivació a un CREI.

3. Facilitar als menors afectats els recursos econòmics, educatius, ocupacionals i re-
sidencials necessaris per a la seva integració social.

4. Crear una comissió de seguiment on siguin presents tots els actors implicats (edu-
cadors socials, administracions, entitats socials i ciutadanes) per tal de cercar una estra-
tègia d’acció coordinada i compartida que faci front a aquestes situacions.

5. Iniciar contactes amb el Govern del Marroc per tal d’establir convenis de col·labo-
ració que afrontin la situació d’aquests infants i joves de manera compartida.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia
250-00367/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 22996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, Marisa 

Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia catalana, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La comissió d’economia i hisenda de l’Ajuntament de Barcelona va acordar el passat 

22 de març declarar la capital catalana ciutat ‘veg-friendly’, «amiga de la cultura vegana 
i vegetariana».

Un dels punts que inclou la declaració de Barcelona com a ciutat ‘veg-friendly’ és 
l’adhesió a la campanya internacional del ‘Dilluns sense carn’ (‘Meat free Monday’), 
que determina que tota l’alimentació que provingui de l’administració de la ciutat sigui 
vegetariana els dilluns. També inclou el compromís que en els esdeveniments promo-
guts per l’Ajuntament hi hagi sempre opcions veganes i vegetarianes, així com l’orga-
nització d’un esdeveniment cultural anual per promoure aquestes opcions alimentàries.



BOPC 116
28 d’abril de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 49 

El president del grup municipal d’ERC argumentava aquesta proposta com «una 
mostra de modernitat», lligada a valors com «la defensa dels drets dels animals, una ali-
mentació sostenible i un estil de vida més saludable».

Productors i empreses relacionades amb el sector carni consideren que aquesta de-
claració és un menyspreu a la feina del sector i un atac a la imatge del consum, quelcom 
que qualifiquen especialment greu en un moment de crisi. Les principals patronals del 
sector carni (Anafric, Asoprovac, Assocat, Conill Criat a Catalunya, Facc, Fecic, Fede-
ració Avícola Catalana, Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters, el 
Mercat Carni Ramader i Avícola de Barcelona y Porcat) consideren difícil d’entendre 
perquè un consistori s’ha de manifestar a favor d’un estil de vida o una opció personal 
como ser vegà o vegetarià. Aquesta proposta es contradiu amb la promoció de la carn 
que es produeix a Catalunya, el consum de productes de proximitat. No té sentit que les 
administracions com l’ajuntament de Barcelona actuïn en contra del sector ramader.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya mostra: 
1. Ple suport a la indústria càrnia catalana i es compromet a seguir treballant pel seu 

desenvolupament.
2. El compromís de no imposar, des de les administracions, un determinat mode 

d’alimentació, especialment pel que fa a la carn.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, Marisa Xandri Pu-
jol, diputats, GP PPC

Proposta de resolució sobre la freqüència d’aturades dels trens de rodalies 
a Viladecans
250-00368/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 23617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Joan Ramon Casals i Mata, diputat, Anna Simó i 

Castelló, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la freqüència d’aturada dels serveis de rodalies de Catalunya a Viladecans, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya, fent-se ressò de les demandes de veïns i veïnes de Vi-

ladecans i altres municipis de la zona, així com dels ajuntaments de Viladecans i Sant 
Climent del Llobregat. Ha sol·licitat l’increment de les freqüències de tren que paren a 
l’estació de Viladecans.

L’oferta actual de serveis diaris al municipi de Viladecans direcció Barcelona és de 
4 per hora excepte en hora punta que n’hi ha fins a 8.

La xarxa de rodalies de Barcelona ja fa anys que arrossega una greu manca d’inver-
sions per part de l’estat Espanyol. Aquestes inversions possibilitarien, entre d’altres, mi-
llorar la freqüència de trens en línies com la R2, i l’increment de freqüències a l’estació 
de Viladecans. Cal destacar la necessitats d’inversions per tal de millorar l’entrada del 
túnel de Barcelona, o inversions més importants com la línia Castelldefels-Cornellà, 
que hauria d’haver estat acabada el 2015, i de la que hores d’ara no hi ha n’hi projecte. 
O el corredor Vandellòs-Tarragona, que fa més d’un any que hauria d’haver finalitzat.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per millorar la freqüència 
d’aturada dels serveis de Rodalies de Catalunya al municipi de Viladecans. Però hi ha 
la dificultat que cada aturada, representa un increment mínim d’entre 4 i 5 min en els 
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trens que s’aturin que repercuteix en la resta de línies i trens que fan el trajecte Tarrago-
na-Barcelona, per aquesta via.

Fer una modificació, sense adaptar tota la línia, i sense dotar de més capacitat a tota 
la xarxa de rodalies, comporta modificar els intervals de pas de les expedicions que 
paren a Viladecans alterant les parades d’algun dels trens actuals semidirectes i/o mo-
dificant els horaris dels que ja hi paren, amb conseqüències sobre tota la línia, i tenint 
en compte que qualsevol modificació suposa alterar la circulació de trens pels túnels de 
Barcelona que es troben al límit de la seva capacitat.

Atès que les modificacions de freqüència de les parades generaran impacte en la 
resta de la línia, es considera necessari, invertir el temps suficient per informar-ho als 
usuaris i persones afectades i prendre totes les decisions i mesures adients, perquè 
aquests canvis generin el mínim de repercussions en la resta de la R2.

És per a aquest motiu que incrementar la freqüència de parades de tren a l’estació de 
Viladecans és una modificació que cal plantejar de forma conjunta a tota la línia. I es 
demana al Departament de Sosteniblitat i Territori, que ofereixi un increment de una 
freqüència ben cadenciada, regularitzant el temps de pas dels trens per l’estació i la lle-
gibilitat dels horaris.

La clau per poder fer aquest increment de freqüència, a tota la línia Tarragona-Bar-
celona, serà l’entrada en funcionament del nou corredor Vandellòs-Tarragona. Que hau-
ria d’haver finalitzat el 2015, i que l’estat espanyol, ara preveu que acabarà el 2017.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
– Continuar treballant per millorar la freqüència d’aturada dels serveis de rodalies 

de Catalunya al municipi de Viladecans i que es faci, informant i tenint en compte els 
usuraris de la línia i generant les mínimes repercussions a la resta de la R2.

– Sol·licitar que el Govern de la Generalitat tingui en compte aquesta proposta en el 
marc de l’estudi global de reconfiguració dels serveis de les rodalies de Catalunya en el 
seu conjunt i més concretament amb la nova oferta que caldrà oferir en els serveis cap al 
sud del territori amb l’entrada en funcionament del nou corredor Vandellòs-Tarragona.

– Instar el govern de l’Estat a elaborar i executar amb caràcter d’urgència el projecte 
de la línia Castelldefels-Cornellà

– Instar el govern de l’estat a garantir la finalització de la Línia Vandellós– Tarrago-
na sense més retards.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Joan Ramon Casals i Mata, Anna Simó i Castelló, di-
putats, GP JS

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències pediàtriques 
a l’Hospital de Sant Celoni
250-00369/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 23684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 164 

i 165 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre l’habilitació 
de les urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital de Sant Celoni, a la comarca del Vallès Oriental, és el centre sanitari que 

dóna servei a una vintena de municipis de les comarques del Vallès Oriental i de La Sel-
va on hi ha una població infantil d’aproximadament 17.000 persones, i que demogràfi-
cament ha tingut una tendència de creixement en els darrers anys.



BOPC 116
28 d’abril de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 51 

Entre els serveis que ofereix, l’Hospital de Sant Celoni no compta amb urgències pe-
diàtriques. Les famílies, quan tenen una urgència mèdica a les nits o als caps de setma-
na, en estar els centres d’atenció primària tancats han de desplaçar-se a l’Hospital Ge-
neral de Granollers o de Girona. De fet, un 12,4% de les urgències pediàtriques ateses a 
l’Hospital de Granollers l’any 2015 són provinents d’aquesta àrea, moltes derivades pel 
propi hospital de Sant Celoni al no disposar d’un servei especialitzat en pediatria.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a habilitar els recursos pressupostaris 

necessaris per tal que el Servei Català de la Salut concerti amb l’Hospital de Sant Celo-
ni la implantació del servei d’urgències pediàtriques dins de la seva cartera de serveis.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres i Martín Eusebio Barra López, GP C’s. Eva Granados Galiano 
i Jordi Terrades i Santacreu, GP SOC. Joan Coscubiela Conesa i Albano Dante Fachin 
Pozzi, GP CSP. Josep Enric Millo i Rocher i Marisa Xandri Pujol, GP PPC. Portaveus 
i diputats

Proposta de resolució sobre la concertació de les places de la residència 
per a gent gran de Batea
250-00370/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 23842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 

165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el concert de 
les places de la residència per a gent gran de Batea (Terra Alta), per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 9 de novembre de 2010 el Departament d’Acció Social i Ciutadania i 

l’Ajuntament de Batea signaren un conveni de col·laboració per a la construcció i equi-
pament d’una residència per a persones grans en aquest municipi, després de constatar i 
analitzar la necessitat de crear noves places d’atenció per a persones grans amb depen-
dència a la comarca. L’Ajuntament posava a disposició el solar necessari per a la cons-
trucció d’una residència de persones grans amb dependència, i presentava un projecte, 
una memòria d’obres i el pressupost d’aquestes darreres.

Ambdues parts acordaven que a l’Ajuntament de Batea li corresponia impulsar i 
fer-se càrrec de la construcció i equipament de la residència, amb una capacitat de 60 
places residencials i amb un pressupost total validat pel Departament de 4.241.465,41 
euros, per tal de prestar el servei d’atenció a la dependència. Igualment, l’Ajuntament 
assumia les despeses derivades de les llicències d’obres i activitats i de qualsevol taxa 
que se’n pogués derivar o que gravés la propietat. Per la seva banda, la Generalitat es 
comprometia, mitjançant l’ICASS, a cooperar en el finançament per a la construcció 
i equipament de la residència amb una subvenció màxima de 3.971.212,50 euros, dels 
quals 3.373.296,87 euros corresponen a la construcció de l’equipament, així com a fer 
efectiva la subvenció en 10 anualitats, de l’any 2010 al 2019. La Generalitat també es 
comprometia a concertar les 60 places de què disposa la nova residència, un cop com-
pletats tots els requisits i procediments que estableix l’ordenament jurídic vigent.

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió tinguda el 20 de setem-
bre de 2011, va aprovar la Proposta de resolució sobre el concert de les places de la re-
sidència per a gent gran de Batea (Terra Alta) (tram. 250-00521/09), instant el Govern a 
concertar d’una manera immediata les seixanta places de la residència per a gent gran 
del municipi de Batea.
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Posteriorment, el 4 de juliol de 2012, el Ple del Parlament va aprovar una Proposta 
de Resolució subsegüent al debat sobre el Pla econòmic i financer de reequilibri de la 
Generalitat 2012-2014, on s’instava al govern a la concertació de 60 places de la resi-
dència de Gent Gran del municipi de Batea abans de l’1 de setembre de 2012.

Fruit del compliment parcial d’aquesta Proposta de Resolució, al novembre de l’any 
2012 el Departament de Benestar Social i Famílies concerta 30 de les 60 places de què 
disposa la residència. Quatre anys després, queden encara per concertar les 30 places 
restants.

Tant la residència del municipi de Batea com les existents a la comarca de la Terra 
Alta tenen llista d’espera en les places públiques. Cal apuntar que més del 30% de la 
població de la Terra Alta te més de 65 anys. A més, la seva situació s’ha agreujat en els 
darrers anys davant la situació econòmica de moltes famílies i les retallades en la Llei 
de la Dependència, fet que situa a les persones grans, com a col·lectiu d’especial vulne-
rabilitat, en una situació molt difícil que incideix de forma important en les seves con-
dicions de vida.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar les 30 places de la residència 

de Gent Gran del municipi de Batea abans de l’1 de setembre de 2016.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, GP C’s. Eva Granados Galiano, GP SOC. Joan Coscubiela Co-
nesa, GP CSP. Josep Enric Millo i Rocher, GP PPC, portaveus

Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per la talidomida
250-00371/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP PPC

Reg. 23876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 

165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció als 
afectats per la Talidomida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La Talidomida és un medicament que va ser introduït al mercat europeu el 1956 per 

la farmacèutica alemanya Chemie– Grünenthal. Pel seu efecte sedant, es comercialit-
zava per evitar les nàusees en les primeres setmanes de l’embaràs, però també per l’in-
somni, el refredat, l’ansietat, etc. A Espanya es comercialitzava sense recepta mèdica, 
distribuït a través de laboratoris Pravia.

A partir de l’any 1960 es descobreixen els greus efectes secundaris, consistents en 
malformacions en els nadons de dones que havien consumit Talidomida durant l’emba-
ràs. Avui ja ningú dubta de les conseqüències que va tenir l’ús d’aquest fàrmac, que va 
ser una catàstrofe mundial. Aquestes conseqüències van marcar un abans i un després 
en la farmacovigilància, donant lloc a mesures normatives, fins llavors inexistents, per 
garantir la seguretat dels medicaments.

En molts països, a mesura que es reconeixien les conseqüències del medicament, es 
van iniciar mecanismes per rescabalar els danys. A Alemanya, per exemple, la Talido-
mida va ser prohibida i retirada el 1961. A Espanya, en canvi, no va ser fins 1969, tot i 
que es coneixen casos de prescripció amb posterioritat.

L’any 2009 es va reconèixer a Espanya la jubilació anticipada a les persones amb 
anomalies congènites secundàries a Talidomida. L’any 2010 es va aprovar el Reial De-
cret 1006/2010, de 5 d’agost, pel qual es regula el procediment de concessió d’ajudes a 
les persones afectades per la Talidomida a Espanya durant el període 1960-1965. Així 
mateix es va aprovar el protocol per determinar les persones que eren víctimes d’aquest 
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fàrmac. Aquest Reial decret no només va reconèixer oficialment les conseqüències d’a-
quest tractament i va visibilitzar el problema sinó que, a més, va establir el dret a una 
indemnització d’entre 30.000 i 100.000 euros en funció del grau de discapacitat causat 
per la medicació. Tanmateix, les mesures adoptades els darrers anys no són suficients.

En aquest estat de coses, de angoixant abandó, des de fa anys el col·lectiu d’afectats 
i afectades ha desenvolupat diferents activitats socials i polítiques, a més de les per-
tinents actuacions en els tribunals, encaminades al reconeixement per part de la multi-
nacional farmacèutica i de l’Estat espanyol de les seves responsabilitats. Les víctimes 
s’han trobat amb nombroses dificultats en el decurs de les seves demandes, començant 
per la determinació del nombre de persones afectades, donat que a Espanya no existeix 
un cens oficial. Mentre a Alemanya i a altres països els Governs van posar en marxa fa 
més de 40 anys mesures de compensació a les víctimes, com la creació d’un fons espe-
cífic a Alemanya la dotació del qual és compartida pel govern i pel laboratori, a Espa-
nya la dictadura va optar per silenciar la situació de les persones afectades. No va ser 
fins temps de democràcia que els successius governs espanyols van començar a atendre 
la situació de les víctimes de la Talidomida.

Cal aprofundir en la millora de la resposta que han de donar les administracions 
públiques a aquesta problemàtica, encara que la resposta que han donat els tribunals 
ha estat eximir de responsabilitat a l’empresa farmacèutica, per apreciar la prescripció 
de l’acció, deixant a les persones afectades sense la possibilitat de tenir alguna ajuda o 
compensació.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
A) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear, durant el 2016, una base de dades de persones afectades per la Talidomida 

a Catalunya.
2. Posar en marxa un protocol específic dins del sistema sanitari de Catalunya, que 

inclogui la possibilitat de ser diagnosticat com a afectat per la talidomida, mitjançant la 
identificació de la relació de causalitat entre la malformació que presenta i l’ús d’aquest 
fàrmac, per tal d’assegurar l’accés dels afectats per la Talidomida a l’atenció multidis-
ciplinària.

3. Establir els mecanismes de coordinació necessaris entre el Departament de Salut 
i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal de d’atendre de manera in-
tegral i donar atenció multidisciplinària als afectats per Talidomida.

4. Concedir la Creu de Sant Jordi als afectats per la Talidomida i els seus familiars, 
com a reconeixement per la lluita que des de fa dècades duen a terme en defensa dels 
drets del col·lectiu.

5. Proporcionar suport i assessorament tècnic per als processos judicials que realit-
zin les persones afectades per Talidomida, per tal que puguin abordar les accions que 
siguin necessàries per depurar les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar.

6. Instar el Govern de l’Estat a revisar, resoldre i superar els límits el Reial Decret 
1006/2010, de 5 d’agost, pel qual es regula el procediment de concessió d’ajudes a les 
persones afectades per la Talidomida a Espanya durant el període 1960-1965, per tal de 
poder ampliar les ajudes pels afectats per la tragèdia de la talidomida i poder-los repa-
rar moral i socialment amb el reconeixement de pensions vitalícies, així com el protocol 
que en el seu dia va establir l’Institut Carlos III per determinar les persones víctimes 
d’aquest fàrmac, per tal d’adequar les dates establertes per causar el dret i els criteris 
per acreditar el diagnòstic.

7. Instar el Govern de l’Estat a sol·licitar al laboratori Grünenthal, responsable de les 
malformacions que pateixen els afectats per Talidomida, que assumeixi la seva respon-
sabilitat i compensi a les víctimes a Espanya, com ho ha fet a la resta de països sense 
sentència judicial, donant compliment així al posiciona-ment unànime de les comuni-
tats autonòmiques acordat al darrer Ple del Con-sell Territorial dels Serveis Socials i 
de dependència. I si s’escau, presentar demanda judicial contra aquest laboratori com a 
principal responsable del dany ocasionat, per tal que assumeixi les responsabilitats que 
li corresponen.
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B) El Parlament de Catalunya declara el seu recolzament unànime i solidari amb les 
víctimes de la talidomida i els seus familiars i reconeix la gran tasca incessant de l’As-
sociació Avite, per la seva lluita a favor dels afectats pel fàrmac.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés i Montserrat Candini i Puig, GP JS. Carlos Carrizosa Torres i Jor-
ge Soler González, GP C’s. Eva Granados Galiano i Assumpta Escarp, GP SOC. Josep 
Enric Millo i Rocher i Santi Rodríguez i Serra, GP PPC. Portaveus i portaveus a la CS

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 4/2016, sobre el Programa 
222, trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012
256-00011/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 22467 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: Mesa 

del Parlament, 26.04.2016

A la presidenta del Parlament de Catalunya
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalitza-
ció núm. 4/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Programa 222, Trànsit i se-
guretat viària, exercici 2012.

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

Barcelona, 20 d’abril de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, els 
ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 
10 dies hàbils (del 29.04.2016 al 12.05.2016).
Finiment del termini: 13.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre les conclusions i propostes d’actuació 
amb relació a l’atur de les persones més grans de quaranta-cinc anys
360-00007/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.
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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 5/2016, sobre el Consorci 
de Serveis Universitaris de Catalunya, corresponent al 2014
258-00006/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 22468 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: Mesa 

del Parlament, 26.04.2016

A la presidenta del Parlament de Catalunya
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalitza-
ció núm. 5/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consorci de Serveis Uni-
versitaris de Catalunya, exercici 2014.

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

Barcelona, 20 d’abril de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 29.04.2016 al 20.05.2016).
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/11

ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT

Comissió d’Igualtat de les Persones
La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2016, 

d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, ha elegit vicepresident el diputat Eduardo Reyes i Pino en 
substitució de la diputada Anna Caula i Paretas.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Anna Gabriel i Sabaté; el president de la Comissió, Sergio 
Sanz Jiménez

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 14/XI, sobre les polítiques de seguretat
390-00014/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016

Control del compliment de la Moció 15/XI, sobre la disminució 
d’inscripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral del 
personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis
390-00015/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016

Control del compliment de la Moció 16/XI, sobre el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts
390-00016/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016
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390-00017/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016

Control del compliment de la Moció 18/XI, sobre el medi ambient
390-00018/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016

Control del compliment de la Moció 19/XI, sobre el moment històric 
excepcional
390-00019/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones 
amb la consellera de la Presidència sobre el desplegament de la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
354-00033/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones, 
en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Stop Accidentes 
Catalunya davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre les 
activitats de l’associació
356-00032/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Seguretat Viària, 
en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 98.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 57 



BOPC 116
28 d’abril de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 58

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de 
Treballadores de la Llar (Sindillar) davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre les consideracions polítiques i socials 
relatives a les migracions i el gènere
356-00091/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Les Kellys 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les 
consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere
356-00092/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Mujeres 
Pa’lante davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre les consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el 
gènere
356-00093/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença de Teresa Maria Pitarch, presidenta de 
l’Institut Català de les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre les línies d’actuació de l’Institut
356-00098/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de l’homofòbia a Catalunya
356-00105/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Chrysallis - 
Associació de Famílies de Menors Transsexuals davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l’homofòbia 
a Catalunya
356-00106/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Recerca 
d’Estudis Lèsbics, Gais, Trans i Queer de la Universitat de Vic davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de 
l’homofòbia a Catalunya
356-00107/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Famílies Lesbianes i Gais (Programa educatiu escolar Rainbow) davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de 
l’homofòbia
356-00108/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Almeda, catedràtica del 
Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat 
de Barcelona i directora del Grup Interuniversitari (GRC) «Copoli. Benestar, 
Comunitat i Control Social», i especialista en sistemes d’execució penal, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui la violència 
institucional que pateixen les dones empresonades per qüestió de gènere
356-00111/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda, coordinadora 
d’incidència política de Creació Positiva, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè expliqui l’Informe Sombra de la Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones
356-00112/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit 
davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre la circulació 
de megacamions
356-00113/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Seguretat Viària, 
en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de 
Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè exposi el projecte previst per a 
Televisió de Catalunya
356-00134/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS (reg. 22628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, 26.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè exposi el projecte de Catalunya Ràdio
356-00135/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS (reg. 22629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, 26.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi de les 
accions per a mitigar la contaminació de l’aire a l’àrea de Barcelona
356-00142/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC (reg. 23743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 26.04.2016.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Seguretat Viària amb el conseller 
d’Interior sobre els objectius del Departament en matèria de seguretat 
viària
355-00017/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Seguretat Viària, tinguda el 
26.04.2016, DSPC-C 98.

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la 
consellera de la Presidència sobre el desplegament de la Llei 17/2015, 
d’igualtat efectiva de dones i homes
355-00026/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.

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

Compareixença d’una representació del Sindicat de Treballadores de la 
Llar (Sindillar) davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre les consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el 
gènere
357-00071/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.

Compareixença d’una representació de l’associació Les Kellys davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les 
consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere
357-00072/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.
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Compareixença d’una representació de l’associació Mujeres Pa’lante 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les 
consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere
357-00073/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.

Compareixença de Teresa Maria Pitarch, presidenta de l’Institut Català de 
les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre les línies d’actuació de l’Institut
357-00074/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 2 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 
26.04.2016, DSPC-C 97.

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la 
situació de l’homofòbia a Catalunya
357-00075/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.

Compareixença d’una representació de Chrysallis - Associació de Famílies 
de Menors Transsexuals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a informar sobre la situació de l’homofòbia a Catalunya
357-00076/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.

Compareixença d’una representació del Grup de Recerca d’Estudis 
Lèsbics, Gais, Trans i Queer de la Universitat de Vic davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de l’homofòbia a 
Catalunya
357-00077/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Lesbianes 
i Gais (Programa educatiu escolar Rainbow) davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre la situació de l’homofòbia
357-00078/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.

Compareixença d’Elisabet Almeda, catedràtica del Departament de 
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona, 
directora del Grup Interuniversitari Copolis i especialista en sistemes 
d’execució penal, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
explicar la violència institucional que pateixen les dones empresonades per 
qüestió de gènere
357-00079/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.

Compareixença de Montserrat Pineda, coordinadora d’incidència política 
de Creació Positiva, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a explicar l’Informe Sombra, relatiu a l’aplicació de la Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones
357-00080/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 97.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe sobre l’ampliació dels habitatges destinats a dones víctimes de 
violència masclista i la seva dotació pressupostària
335-00003/11

PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES I HABITATGE

Reg. 23875 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones
L’apartat 25 b) de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació 

d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional, insta el Govern a «lliurar a la Comissió d’Igualtat de les Persones 
del Parlament, en el termini màxim de dos mesos, un pla que detalli el calendari d’apli-
cació i la dotació pressupostària de l’increment previst per a aquest recurs d’emergèn-
cia durant l’any present i dels increments previstos per a l’any vinent».

És per això que us trameto annex a aquest escrit el document elaborat per la Secre-
taria d’Habitatge i Millora Urbana referent a la previsió de desenvolupament de diver-
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ses actuacions que impliquen el compliment de la mesura a través de diverses línies: 
l’increment de la dotació pressupostària de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social, la 
cessió de 250 habitatges fins 2017 a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Ca-
talunya acordada a través de conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i la Taula 
el 4 de març de 2016, i la priorització de les adjudicacions derivades dels casos de Mesa 
d’Emergència, alguns dels quals tenen a veure amb situacions de risc d’exclusió social i 
residencial a causa de situacions de violència de gènere.

Barcelona, 21 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1401-2016, interposat pel president del Govern 
de l’Estat contra la Llei 8/2015, del 10 de juny, de creació del municipi de 
Medinyà
381-00002/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 22490 / Provisió del president del TC del 12.04.2016

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2016.
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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 8 de març del 2016, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel 
Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, 
Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent la síndica Sra. Emma Balseiro Carreiras, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe 4/2016, relatiu al Programa 222, Trànsit i 
seguretat viària, exercici 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 22 de març de 2016 
 


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. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització relatiu als objectius estratègics següents: Dedicar a la segu-


retat viària els recursos obtinguts de les sancions de trànsit (OE6.5) i Potenciar la recerca i 


el desenvolupament (OE6.6), inclosos en el Programa 222, Trànsit i Seguretat viària, gestio-


nat pel Servei Català de Trànsit (SCT) corresponent a l’exercici 2012. 


 


Els objectius d’aquest informe són els següents:  


• Analitzar la Memòria del programa pressupostari 222, Trànsit i Seguretat viària, pel que 


fa als objectius estratègics OE6.5 i OE6.6, i verificar si aquests s’han assolit.  


 


• Verificar que les despeses del programa vinculades als objectius OE6.5 i OE6.6 s’han 


executat conformement amb la normativa d’aplicació. 


 


L’àmbit temporal de la fiscalització ha estat l’exercici 2012, encara que, quan s’ha con-


siderat necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors. 


 


Les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives, els incompli-


ments normatius detectats i les recomanacions sobre les millores en la gestió de les 


activitats desenvolupades pel SCT en alguns dels aspectes que s’han posat de manifest 


durant la realització del treball. 


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes interna-


cionals de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles 


proves, de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir 


evidències suficients i adients per poder expressar les conclusions que s ’exposen en 


l’informe. 


 


En l’exercici fiscalitzat el SCT no disposa d’un sistema de comptabilitat analítica ampli, ni 


de les dades necessàries per poder avaluar l’eficiència i l’economia en la seva gestió. 
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1.2. PROGRAMA 


El model de planificació i pressupostació estratègica de la Generalitat està integrat per tres 


elements –el Pla de Govern, els plans departamentals i els programes pressupostaris–, el 


nexe d’unió dels quals són els objectius estratègics. A continuació es descriuen les inter-


relacions existents en aquest model respecte a l’objecte d’aquest informe. 


 


El Pla de Govern 2011-2014 vigent l’exercici 2012 incloïa dins de l’àmbit de seguretat 


l’objectiu de reduir la sinistralitat viària, i es preveien, entre altres, les accions següents: 


 


• Invertir la recaptació de multes i sancions de trànsit en mesures destinades a millorar la 


seguretat viària, la prevenció d’accidents i l’ajuda a les víctimes. 


 


• Destinar durant tota la legislatura un 5% del pressupost del SCT a recerca, desenvo-


lupament i innovació (R+D+I) en matèria de seguretat viària. 


 


L’Acord de Govern del 7 de juny del 2011 va aprovar el Pla de seguretat viària 2011-2013 


(PSV) que preveia cinc àmbits d’actuació, vint-i-vuit línies estratègiques i seixanta vuit 


accions a desenvolupar. En el quadre 1 es mostren les vinculacions existents entre el PSV i 


els dos objectius fiscalitzats del Programa 222. 


 


La Llei 1/2012, del 22 de febrer, va aprovar els pressupostos de la Generalitat de Cata-


lunya per al 2012, dels quals formava part el Programa 222, Trànsit i seguretat viària, inclòs 


dins del pressupost per programes de la Generalitat de Catalunya en l’Àrea de despesa 2, 


Serveis públics generals, i la Política 22, Seguretat i protecció civil.  


 


Aquest programa disposava d’un pressupost inicial de 91,75 M€. El pressupost finalment 


executat va ser de 107,36 M€. Va ser gestionat pel SCT i incloïa, entre d’altres, els se-


güents dos objectius estratègics que han estat objecte de fiscalització, tal com s’esmenta 


en l’apartat 1.1.1: 


 


• Dedicar a la seguretat viària els recursos obtinguts de les sancions de trànsit (OE6.5). 


 


• Potenciar la recerca i el desenvolupament (OE6.6). 
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Quadre 1. Els objectius estratègics OE6.5 i OE6.6 en el model corporatiu de planificació estratègica i 


pressupostació de la Generalitat 


 
 


 
PLA DE SEGURETAT VIÀRIA 2011-2013 PROGRAMA PRESSUPOSTARI 222. TRÀNSIT I 


SEGURETAT VIÀRIA 2012 


Objectiu 


Reduir la sinistralitat, com a mínim, fins al 15% 


dels morts i ferits greus que es van registrar 


l’any 2010 


Àmbit polític 


Línia estratègica 3 


Dedicar a la seguretat viària la integritat dels 


recursos obtinguts de les sancions de trànsit 


Accions 


3.1. Crear la base de dades de recursos des-


tinats a la seguretat viària 


3.2. Reservar un 5% del pressupost del SCT 


a l’R+D+I dedicada a seguretat viària 


Missió 


Millorar la seguretat viària dels conductors, passatgers i 


vianants per mitjà de l’execució dels diferents plans tri-


ennals de seguretat viària de Catalunya per tal de re-


duir el nombre de morts i ferits greus en accident de 


trànsit en un 15%, com a mínim, respecte de l’any 2010. 


Objectius estratègics 


OE6.5. Dedicar a la Seguretat viària els recursos obtin-


guts de les sancions de trànsit. 


OE6.6. Potenciar la recerca i el desenvolupament. 


Objectius operatius 


OO6.5. Dedicar el 100% dels recursos de les sancions 


de trànsit a la seguretat viària.  


OO6.6. Reservar un 5% del pressupost del SCT a 


l’R+D+I dedicada a trànsit i seguretat viària. 


Indicadors 


IP.7. % de recursos de sancions de tràn-


sit dedicats a la seguretat viària 


IP.8. % del pressupost del SCT dedicat 


a R+D+I 


Actuacions, béns i serveis 


1. Realització de controls d’alcoholèmia i consum de 


drogues 


2. Desenvolupament d’activitats de formació i reeducació 


viària 


3. Implantació de la velocitat variable als accessos de 


Barcelona (Zona 1) 


4. Incorporar el control de la velocitat per trams 


5. Realitzar campanyes i accions divulgatives de cons-


cienciació de la seguretat viària 


PLA DE GOVERN 2011-2014 


Eix 5. Seguretat 


Àmbit 5.4. Seguretat viària 


Reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes: 


- Invertir la recaptació de multes i sancions de trànsit en mesures 


destinades a millorar la seguretat viària, la prevenció d’accidents i 


l’ajuda a les víctimes. 


- Destinar durant tota la legislatura un 5% del pressupost del SCT a 


l’R+D+I en matèria de seguretat viària. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Pla de Govern, del Pla de seguretat viària i de la Memòria del programa vigents 


en l’exercici 2012. 
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Gestor del programa 


 


El SCT va ser creat mitjançant la Llei 14/1997, del 24 de desembre, com a organisme au-


tònom de caràcter administratiu de la Generalitat de Catalunya. En l’exercici 2012 estava 


adscrit al Departament d’Interior. 


 


D’acord amb l’article 2.2 de la Llei 14/1997, el SCT exerceix, conjuntament amb el Depar-


tament d’Interior, les funcions següents: 


 


• Gestionar i controlar el trànsit en vies interurbanes, i en travessies o en vies urbanes que 


afectin la circulació interurbana, si hi ha un acord previ amb l’autoritat local corres-


ponent, sens perjudici de les competències dels municipis en aquesta matèria. 


 


• Adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat i la fluïdesa en el trànsit de 


les carreteres. 


D’altra banda, l’article 2.3 de la Llei 14/1997, enumera com a funcions específiques del 


SCT, entre altres, les següents:  


 


• Instruir i resoldre els expedients sancionadors que s’incoïn per infraccions comeses 


contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, objecte de trans-


ferència. 


• Promoure l’educació viària, en especial la dels infants, en col·laboració amb institucions 


públiques i entitats privades, si escau, i executar programes de sensibilització ciutadana 


sobre seguretat viària. 


• Desenvolupar projectes i estudis sobre investigació d’accidents. 


• Elaborar i difondre estadístiques sobre el trànsit i fer-ne el seguiment i el tractament 


d’acord amb les competències de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 


• Informar els usuaris sobre el trànsit a les vies públiques. 


• Impulsar l’elaboració, cada tres anys, del PSV i els programes inclosos en aquest Pla, 


en el marc de la Comissió interdepartamental, que han de ser sotmesos a informe de la 


Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern i tramesos al Par-


lament de Catalunya. 


• Planificar, dirigir i coordinar les actuacions per a la millora de la seguretat viària en els 


accessos a les vies urbanes i els grans nuclis de població, i en trams i punts perillosos i 
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d’alta intensitat de trànsit, directament, en coordinació amb els altres departaments de 


la Generalitat o, si escau, amb l’Administració de l’Estat. 


• Elaborar l’avantprojecte del pressupost d’ingressos i despeses del Servei. 


• Elaborar estudis i recerques sobre aptituds, habilitats i comportaments de conductors i 


vianants. 


 


El SCT s’estructura de la manera següent: 


• La Presidència 


• La Direcció 


• La Subdirecció General de Serveis 


• La Subdirecció General de Trànsit 


• L’Oficina del Pla Català de Seguretat Viària 


 


La Presidència correspon a la persona titular del Departament d’Interior. En l’exercici 2012 


el SCT estava presidit per Felip Puig i Godes. 


 


En l’exercici 2012 el director del SCT era Joan Aregio i Navarro. 


 


El SCT, com a organisme autònom administratiu, està sotmès a la fiscalització prèvia per 


part d’un interventor delegat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 


1.3. PRINCIPALS DADES DE SEGURETAT VIÀRIA A CATALUNYA 


A continuació es presenten algunes de les principals dades d’accidentalitat viària a Cata-


lunya en l’exercici fiscalitzat, i la seva evolució en els darrers dos exercicis. Un primer bloc 


de dades inclou l’evolució del nombre d’accidents de trànsit i del de víctimes mortals en el 


període analitzat. En un segon bloc s’analitza la tipologia dels accidents de trànsit (tipus de 


via i mitjà de transport implicat en l’accident), el perfil de la víctima (sexe i edat) i els 


principals factors de risc en els accidents de trànsit. En l’últim bloc s’analitza l’ús dels ele-


ments de seguretat passiva i els accidents laborals de trànsit. 


 


Accidents de trànsit amb víctimes 


 


En l’exercici 2012 es va registrar un total de 23.368 accidents de trànsit amb víctimes, xifra 


que representa un increment del 2,6% respecte a l’exercici anterior, i una reducció acu-


mulada del 3,2% en comparació amb l’any 2010. El nombre d’accidents mortals, que va 


representar l’1,0% dels accidents amb víctimes, va disminuir un 19,8% respecte dels dos 


exercicis precedents. 
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Quadre 2. Evolució del nombre d’accidents de trànsit a Catalunya en el període 2010-2012 


Concepte 2010 2011 2012 


Variació  


2011-2012 (%) 


Variació  


2010-2012 (%) 


Accidents amb víctimes 24.132 22.775 23.368 2,6 (3,2) 


Accidents amb morts i ferits greus 1.984 1.868 1.950 4,4 (1,7) 


Percentatge d’accidents amb morts i ferits greus 8,2 8,2 8,3 n/a n/a 


Accidents mortals 303 247 243 (1,6) (19,8) 


Percentatge d’accidents mortals 1,3 1,1 1,0 n/a n/a 


Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 


n/a: No aplicable. 


Víctimes mortals 


 


L’índex de mortalitat com a conseqüència d’accidents de trànsit ha experimentat una dava-


llada entre els anys 2010 i 2012. Així, en l’exercici 2012 el nombre de víctimes mortals a 24 


hores1 (274 persones) i a 30 dies2 (336 persones) es van reduir del 2,1% i del 4,5%, res-


pectivament respecte de l’exercici anterior. Tanmateix, l’augment de ferits greus a 30 dies 


(6,9%) va suposar l’augment del 5,0% del nombre de víctimes mortals i ferits greus en ac-


cidents de trànsit. 


Quadre 3. Evolució del nombre de víctimes en accidents de trànsit a Catalunya en el període 2010-2012 


Concepte 2010 2011 2012 


Variació 


2011-2012 (%) 


Variació 


2010-2012 (%) 


      


Morts a 24 hores 339 280 274 (2,1) (19,2) 
      


Morts a 30 dies 381 352 336 (4,5) (11,8) 


Ferits greus a 30 dies 1.965 1.794 1.918 6,9 (2,4) 


Total morts i ferits greus 2.346 2.146 2.254 5,0 (3,9) 
      


Ferits lleus 30.322 28.626 29.650 3,6 (2,2) 
      


Total víctimes 32.668 30.772 31.904 3,7 (2,3) 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Servei Català de 


Trànsit. 


 


Sinistralitat a la xarxa urbana i interurbana 


 


En l’exercici 2012, el 69,1% dels accidents amb víctimes es va localitzar a la xarxa urbana i 


el 30,9%, a la xarxa interurbana. Així mateix, el 65,3% de les víctimes es van registrar a 
 


 


1. El nombre de morts a 24 hores inclou tota persona que, com a conseqüència d’un accident de trànsit, mor 


en el moment de l’accident o dins de les 24 hores següents. 


2. El nombre de morts a 30 dies inclou tota persona que, com a conseqüència d’un accident de trànsit, mor en 


el moment de l’accident o dins dels 30 dies següents. 
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zones urbanes, amb 19.745 ferits lleus i 1.077 morts i ferits greus. Cal destacar que el 


68,7% dels accidents mortals i el 70,8% de les víctimes mortals es concentren en la xarxa 


interurbana. Així, la xarxa interurbana presenta un índex d’accidents mortals molt més 


elevat que la xarxa urbana (un 2,3% enfront del 0,5%). 


 


Quadre 4. Sinistralitat a la xarxa viària urbana i interurbana en l’exercici 2012 


Concepte Total 


Zona 


urbana 


Zona urbana 


(% sobre total) 


Zona 


interurbana 


Zona interurbana 


(% sobre total) 


      


Accidents      
      


Accidents amb víctimes 23.368 16.144 69,1 7.224 30,9 


Accidents mortals 243 76 31,3 167 68,7 


Percentatge d’accidents mortals 1,0 0,5 n/a 2,3 n/a 
      


      


Víctimes      
      


Morts a 24 hores 274 80 29,2 194 70,8 


Ferits greus 1.980 997 50,4 983 49,6 


Total morts i ferits greus 2.254 1.077 47,8 1.177 52,2 
      


Ferits lleus 29.650 19.745 66,6 9.905 33,4 
      


Total víctimes 31.904 20.822 65,3 11.082 34,7 
      


Font: Servei Català de Trànsit. 


n/a: No aplicable. 


 


Pel que fa a la sinistralitat registrada a la xarxa interurbana per tipus de via, cal destacar 


que el major nombre de víctimes es va localitzar a la xarxa bàsica (el 30,3% de les víctimes 


mortals i ferides greus en l’exercici 2012) i a la xarxa local (el 29,8%). En canvi, les auto-


pistes i les autovies van ser les vies amb menys víctimes, si bé van presentar un increment 


significatiu del nombre de víctimes respecte de l’exercici anterior (del 136,9% i del 43,8%, 


respectivament). 


Quadre 5. Evolució del nombre de morts i ferits greus en zona interurbana per tipus de via en el 


període 2010-2012 


Tipus de via 2010 2011 2012 


Variació 


2011-2012 (%) 


Variació 


2010-2012 (%) 


Xarxa bàsica 410 344 357 3,8 (12,9) 


Xarxa local 478 389 351 (9,8) (26,6) 


Xarxa comarcal 190 170 187 10,0 (1,6) 


Autovia 73 65 154 136,9 111,0 


Autopista 127 89 128 43,8 0,8 


Total 1.278 1.057 1.177 11,4 (7,9) 


Font: Servei Català de Trànsit: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2012. 


 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 4/2016 


16 


Perfil de les víctimes 


 


En l’exercici 2012, el 69,9% de les víctimes mortals i ferides greus van ser homes (1.575) i 


el 30,1%, dones (678), amb un increment significatiu de la sinistralitat femenina en relació 


amb l’exercici 2011 (11,3%). 


 


Quadre 6. Evolució del nombre de morts i ferits greus en accidents de trànsit per sexe en el període 


2010-2012 


Sexe 2010 2011 2012 


Variació 


2011-2012 (%) 


Variació 


2010-2012 (%) 


Dona 702 609 678 11,3 (3,4) 


Home 1.640 1.536 1.575 2,5 (4,0) 


No conegut 4 1 1 - (75,0) 


Total 2.346 2.146 2.254 5,0 (3,9) 


Font: Servei Català de Trànsit: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya dels anys 2010, 2011 i 2012. 


 


Per edats, el 46% de les víctimes mortals i ferides greus eren persones adultes (entre 35 i 


64 anys); el 34,9%, persones joves (fins a 34 anys) i el 17,7%, persones grans (més de 64 


anys). En relació amb l’exercici anterior, únicament la sinistralitat dels joves va presentar 


una davallada, del 3,2%, mentre que en la resta de trams d’edat va augmentar.  


 


Quadre 7. Evolució del nombre de morts i ferits greus en accidents de trànsit per interval d’edat en el 


període 2010-2012 


Edat 2010 2011 2012 


Variació 


2011-2012 (%) 


Variació 


2010-2012 (%) 


Joves (0-34) 939 813 787 (3,2) (16,2) 


Adults (35-64) 986 941 1.037 10,2 5,2 


Gent gran (>64) 386 364 399 9,6 3,4 


Edat no coneguda 35 28 31 10,7 (11,4) 


Total 2.346 2.146 2.254 5,0 (3,9) 


Font: Servei Català de Trànsit: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya dels anys 2010, 2011 i 2012. 


 


Mitjà de locomoció 


 


En l’exercici 2012, el 37,5% de les víctimes mortals i ferides greus van ser a conseqüència 


d’accidents de vehicles a motor de dues rodes i el 33,2%, de vehicles lleugers. Així mateix, 


cal destacar que el 19,5% de les víctimes eren vianants. El quadre següent recull les da-


des de morts i ferits greus per mitjà de locomoció implicat i per tipus de zona en què va 


succeir l’accident. 
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Quadre 8. Morts i ferits greus en accidents de trànsit a Catalunya per tipus de vehicle i zona en 


l’exercici 2012 


Tipus de vehicle 


Zona 


urbana 


Zona 


interurbana Total 


Zona 


urbana (%) 


Zona 


interurbana (%) Total (%) 


Vehicles motor de dues rodes 491 355 846 45,6 30,2 37,5 


Vehicles lleugers 107 641 748 9,9 54,5 33,2 


Vehicles pesants 11 44 55 1,0 3,7 2,4 


Bicicletes 63 62 125 5,8 5,3 5,5 


Altres vehicles 17 24 41 1,6 2,0 1,8 


Vianants 388 51 439 36,0 4,3 19,5 


Total 1.077 1.177 2.254 100,0 100,0 100,0 


Font: Servei Català de Trànsit: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2012. 


 


Factors de risc 


 


En l’exercici 2012, el principal factor causant dels accidents de trànsit va ser la infracció de 


les normes de circulació (el 35,9% del casos), seguit per errades dels conductors (el 20%), 


distraccions (el 12,5%), velocitats inadequades (el 7,1%) i altres factors (el 8,9%). Així 


mateix, cal destacar que en el 15,6% dels casos no es va identificar cap factor concret que 


els causés. 


 


Quadre 9. Factors concurrents en els accidents de trànsit a Catalunya en l’exercici 2012 


Factor 


Zona 


urbana 


Zona 


interurbana Total 


Zona 


urbana (%) 


Zona 


interurbana (%) Total (%) 


Infracció d’una norma de circulació 9.597 1.898 11.495 41,8 21,0 35,9 


Errada del conductor 5.190 1.206 6.396 22,6 13,3 20,0 


Cap factor (sense opinió) 2.607 2.391 4.998 11,4 26,4 15,6 


Distracció 2.343 1.662 4.005 10,2 18,4 12,5 


Velocitat inadequada 1.499 761 2.260 6,5 8,4 7,1 


Estat o condició de la via 423 293 716 1,8 3,2 2,2 


Alcohol o drogues 345 319 664 1,5 3,5 2,1 


Mal estat del vehicle 535 104 639 2,3 1,1 2,0 


Altres factors 289 175 464 1,3 1,9 1,4 


Mal temps 107 126 233 0,5 1,4 0,7 


Malaltia, cansament o son 12 114 126 0,1 1,3 0,4 


Tram en obres 2 5 7 0,0 0,1 0,0 


Total 22.949 9.054 32.003 100,0 100,0 100,0 


Font: Servei Català de Trànsit: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2012. 


 


Elements de seguretat passiva 


 


Pel que fa a l’ús dels accessoris de seguretat passiva, cal destacar que es va registrar una 


lleugera disminució en l’ús del casc a la xarxa urbana, ja que es va passar del 96,2% en 


l’exercici 2010, al 95,8% en l’exercici 2011 i al 95,2% en l’exercici 2012. 
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En relació amb l’ús del cinturó i dels sistemes de retenció infantil, s’observa una evolució 


favorable des de l’exercici 2010, que en l’exercici 2012 va assolir un percentatge d’ús del 


96,9% a la xarxa urbana i del 98,5% a la interurbana. 


 


Accidents laborals de trànsit 


 


En l’exercici 2012, el 59,1% del total d’accidents laborals mortals registrats a Catalunya van 


ser accidents de trànsit. En concret, es van registrar 10.592 accidents, dels quals 8.150 (el 


76,9%) es van produir durant el trajecte d’anada o tornada de la feina (in itinere) i 2.442 (el 


23,1%), durant el desenvolupament de la jornada laboral (en missió). Cal destacar que 


l’evolució dels accidents laborals va ser favorable des de l’exercici 2010. Així, el nombre 


d’accidents laborals que es van registrar en l’exercici 2012 va disminuir del 7,8% respecte 


dels registrats en l’exercici 2011. 


 


Quadre 10. Evolució dels accidents laborals de trànsit a Catalunya en el període 2010-2012 


Concepte 2010 2011 2012 


Variació 


2011-2012 (%) 


Variació 


2010-2012 (%) 


Accidents in itinere 9.794 8.829 8.150 (7,7) (16,8) 


Accidents en missió 2.965 2.665 2.442 (8,4) (17,6) 


Total 12.759 11.494 10.592 (7,8) (17,0) 


Font: Servei Català de Trànsit: Pla de seguretat viària 2014-2016. 


 


Quadre 11. Evolució del nombre d’accidents laborals mortals a Catalunya en el període 2010-2012 


Concepte 2010 2011 2012 


Accidents laborals de trànsit amb víctimes mortals 49 33 39 


Accidents laborals amb víctimes mortals 64 78 66 


Percentatge d’accidents laborals de trànsit amb víctimes mortals 76,6 42,3 59,1 


Font: Servei Català de Trànsit: Pla de seguretat viària 2014-2016; Departament d’Empresa i Ocupació. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


D’acord amb l’objecte i l’abast d’aquest informe, el treball de fiscalització comprèn la 


revisió de la Memòria del programa (vegeu l’apartat 2.1.1), de l’assoliment dels objectius 


fiscalitzats (vegeu l’apartat 2.1.2) i de la Liquidació del pressupost de despeses del 


programa (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 4/2016 


19 


2.1. MEMÒRIA I OBJECTIUS OE6.5 I OE6.6 DEL PROGRAMA 


2.1.1. Memòria 


Segons la Memòria del programa 222 la missió del programa és millorar la seguretat viària 


dels conductors, passatgers i vianants per mitjà de l’execució dels diferents plans triennals 


de seguretat viària de Catalunya per tal de reduir el nombre de morts i ferits greus en 


accidents de trànsit en un mínim del 15% respecte de l’any 2010. Aquesta Memòria també 


fixa sis objectius estratègics, deu d’operatius, cinc actuacions i setze indicadors (en l’an-


nex 4.1 es presenta la fitxa del Programa 222). 


 


En la fiscalització realitzada s’ha analitzat si la Memòria del programa ha estat formulada 


correctament en relació amb els objectius estratègics OE6.5 i OE6.6, d’acord amb la Guia 


per a la planificació i pressupostació estratègica de la Generalitat de Catalunya dels De-


partaments d’Economia i Coneixement i de la Presidència del 2011, vigent el 2012.  


 


A continuació s’exposen els principals aspectes que s’han posat de manifest en la revisió 


de la Memòria del programa pressupostari: 


• El diagnòstic de la situació identifica quin és el problema o necessitat que es pretén 


resoldre i la població objectiu del programa, i concreta el marc legal específic que 


regula les actuacions del programa. 


 


• La definició de la missió concreta el propòsit del programa de forma clara i entenedora, 


fa referència al públic objectiu i al mitjà a través del qual es pretén assolir la finalitat del 


programa.  


 


• Els objectius estratègics OE6.5 i OE6.6 són coherents amb la missió del programa, si bé 


la seva definició no concreta el resultat esperat per a l’àmbit del programa en un horitzó 


temporal de mitjà termini. 


 


• Els objectius operatius OO6.5, Dedicar el 100% dels recursos obtinguts de les sancions 


de trànsit a la seguretat viària, i OO6.6, Reservar un 5% del pressupost dels SCT a 


l’R+D+I dedicada a trànsit i seguretat viària estan lligats amb el seu corresponent ob-


jectiu estratègic (OE6.5 i OE6.6). L’objectiu operatiu OO6.5 és específic i mesurable. 


L’objectiu operatiu OO6.6 presenta una definició ambigua respecte al resultat perseguit 


(vegeu l’apartat 2.1.2). 


 


• Els indicadors del programa IP.7, Recursos de sancions de trànsit dedicats a la segu-


retat viària, i IP.8, Percentatge del pressupost del SCT dedicat a R+D+I, estan vinculats 


amb els respectius objectius estratègics i la seva formulació reuneix els requisits 


establerts per la Guia per a la planificació i pressupostació estratègica de la Generalitat 


de Catalunya.  
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• La Memòria del programa no enllaça les principals actuacions previstes amb els 


objectius, per això, la Sindicatura ha vinculat, quan ha estat possible i en funció de la 


seva coherència, les actuacions amb els dos objectius revisats (vegeu els quadres 12 


i 17). 


 


De l’anàlisi de la documentació aportada, un cop executat el programa, i de la fitxa 


d’avaluació dels resultats preparada pel gestor, s’evidencia que l’elaboració de la Memòria 


és més un tràmit que no pas una eina de gestió. 


 


 


2.1.2. Assoliment dels objectius OE6.5 i OE6.6 del programa pressupostari 


En aquest apartat s’analitza l’assoliment dels objectius OE6.5 i OE6.6 del programa pres-


supostari. 


 


a) Objectiu estratègic OE6.5: Dedicar a la seguretat viària els recursos obtinguts de 


les sancions de trànsit 


 


El detall de l’objectiu operatiu, actuacions i indicador de l’objectiu estratègic OE6.5 es 


mostra en el quadre següent, i a continuació se n’analitza l’assoliment. 


 
Quadre 12. Vinculacions de l’objectiu estratègic OE6.5 


Objectiu operatiu Béns, serveis i actuacions destacades Indicador 


OO6.5. Dedicar el 


100% dels recursos 


obtinguts de les san-


cions de trànsit a la 


seguretat viària 


1. Realització de controls d’alcoholèmia i consum de drogues. 


2. Desenvolupament d’activitats de formació i reeducació viària. 


3. Implantació de la velocitat variable als accessos de 


Barcelona (Zona 1). 


4. Incorporar el control de la velocitat per trams. 


5. Realitzar campanyes i accions divulgatives de conscienciació 


de la seguretat viària. 


IP.7. Percentatge de 


recursos per sancions 


de trànsit dedicats a la 


seguretat viària 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Objectiu operatiu OO6.5 


L’objectiu previst per a l’exercici 2012, expressat mitjançant l’indicador que hi està rela-


cionat, és el següent: 


 
Quadre 13. Indicador vinculat amb l’objectiu estratègic OE6.5 


Indicador Previst 2012 Real 2012 Desviació (%) Assoliment de l’objectiu  


IP.7. Percentatge de recursos per sancions 


de trànsit dedicats a la seguretat viària 100,0 n/d n/d n/d 


Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel SCT. 


n/d: No disponible. 
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A final de l’exercici el SCT presenta una fitxa d’avaluació dels resultats del Programa i una 


fitxa del grau d’assoliment dels objectius a partir dels indicadors proposats en la memòria 


del gestor però no inclou l’avaluació de l’indicador de programa IP.7 proposat per avaluar 


l’assoliment de l’objectiu operatiu OO6.5. No obstant això, durant el treball de fiscalització 


el gestor ha manifestat a la Sindicatura que el 100% dels recursos procedents de les san-


cions de trànsit s’han destinat a la seguretat viària en l’exercici 2012. 


 


Amb la finalitat de validar l’assoliment de l’objectiu operatiu OO6.5, la Sindicatura ha 


calculat quina ha estat la recaptació per multes i sancions de la Liquidació del pressupost 


d’ingressos del SCT de l’any 2012 corresponent a l’exercici corrent i als exercicis tancats, 


ja que les definicions dels objectius, estratègic i operatiu, i de l’indicador IP.7 no delimiten 


el període en què es generen els drets vinculats.  


 


En l’exercici 2012, els drets liquidats per multes i sancions han estat de 132,99 M€, que 


representa el 99,1% del total de drets liquidats en el pressupost d’ingressos del SCT 


(134,14 M€). Així mateix, el 42,0% dels drets liquidats per multes i sancions han estat 


cobrats dins de l’exercici (55,82 M€).  


 


El quadre 14 mostra els totals de la Liquidació del pressupost d’ingressos del SCT corres-


ponents a l’exercici 2012 i també, per una banda, el detall de la partida de multes i san-


cions, i per l’altra banda, la resta d’aplicacions del pressupost d’ingressos agrupades en 


un únic epígraf. 


 


Quadre 14. Multes i sancions en la Liquidació del pressupost d’ingressos del Servei Català de Trànsit. 


Exercici 2012 


Pressupost 


d’ingressos 


Pressupost 


inicial Modificacions 


Pressupost  


final 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Grau 


d’execució 


% 


 (C=B/A) 


Drets 


cobrats 


(D) 


Cobrats 


% 


(E=D/B) 


Multes i 


sancions 91.360.660,03 - 91.360.660,03 132.989.414,30 145,6 55.819.281,76 42,0 


Altres taxes  


i ingressos 111.000,00 - 111.000,00 939.165,52 846,1 939.165,52 100,0 


Cap. 3. Taxes i 


altres ingressos 91.471.660,03 - 91.471.660,03 133.928.579,82 146,4 56.758.447,28 42,4 


Resta de 


capítols 279.000,00 25.000.000,00 25.279.000,00 212.198,04 0,8 212.198,04 100,0 


Total 91.750.660,03 25.000.000,00 116.750.660,03 134.140.777,86 114,9 56.970.645,32 42,5 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit. 


 


Durant l’exercici 2012 s’ha recaptat un total de 36,88 M€, que corresponen a drets liquidats 


per multes i sancions d’exercicis anteriors. 
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Quadre 15. Liquidació del pressupost d’ingressos per multes i sancions d’exercicis tancats 


Multes i 


sancions 


Drets pendents de 


cobrament a 1.1.2012 


Rectificacions i 


anul·lacions 


Drets  


pendents nets 


Total  


ingressos 


Drets pendents de 


cobrament a 31.12.2012 


2003 15.861,79 7.884,38 7.977,41 632,37 7.345,04 


2004 49.728,12 30.809,51 18.918,61 301,73 18.616,88 


2005 195.292,06 144.763,41 50.528,65 956,54 49.572,11 


2006 731.366,17 299.682,72 431.683,45 12.939,50 418.743,95 


2007 2.099.279,16 910.878,55 1.188.400,61 25.779,25 1.162.621,36 


2008 5.492.436,49 3.876.433,15 1.616.003,34 130.892,88 1.485.110,46 


2009 18.909.428,00 12.770.762,74 6.138.665,26 658.281,45 5.480.383,81 


2010 45.474.802,14 24.989.041,45 20.485.760,69 6.736.626,04 13.749.134,65 


2011 87.115.431,87 3.170.667,22 83.944.764,65 29.318.307,26 54.626.457,39 


Total 160.083.625,80 46.200.923,13 113.882.702,67 36.884.717,02 76.997.985,65 


Imports en euros. 


Font: Servei Català de Trànsit. 


 


La recaptació per multes i sancions en l’exercici 2012 ha estat de 92,70 M€, dels quals 


55,82 M€ corresponen a l’exercici 2012 (el 60,2% del total) i 36,88 M€, a exercicis anteriors 


(el 39,8%). 


Quadre 16. Drets cobrats per multes i sancions 


Concepte 2012 % 


Exercici corrent 55.819.281,76 60,2 


Exercicis tancats 36.884.717,02 39,8 


Total recaptat 92.703.998,78 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Per verificar l’aplicació d’aquests recursos a seguretat viària, s’ha fiscalitzat la Liquidació 


del pressupost de despeses del SCT per àmbits d’actuació del PSV 2011-2013 i les ac-


tuacions desenvolupades pel gestor per aconseguir complir l’objectiu operatiu OO6.5 


(vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


Assoliment de l’objectiu operatiu OO6.5 


La Sindicatura ha pogut vincular a despeses de seguretat viària un total de 43,25 M€3 del 


pressupost disposat pel SCT en l’exercici 2012, que representa el 46,7% dels recursos 


obtinguts de les sancions de trànsit (92,70 M€), però no ha pogut obtenir suport docu-


mental respecte a l’aplicació de les transferències corrents realitzades a favor de l’Admi-


nistració de la Generalitat (66,67 M€) (vegeu l’apartat 2.2.1). En conseqüència, el nivell 


d’assoliment de l’OO6.5 se situa per sota de l’objectiu del 100% establert. 


 


 


3. Els 43,25 M€ que s’han vinculat amb despeses de seguretat viària corresponen a 43,02 M€ disposats per a 


l’execució del PSV en l’exercici 2012, menys 0,49  M€ de despeses pendents de ser repercutides a altres 


organismes de la Generalitat, més 0,72 M€ transferits al Departament d’Interior (vegeu l’apartat 2.2.1). 
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Assoliment de l’objectiu estratègic OE6.5 


Tal com s’ha comentat en l’apartat anterior, la Sindicatura únicament ha pogut validar 


l’assoliment parcial de l’objectiu operatiu OO6.5 en l’exercici 2012 i, per tant, l’assoliment 


parcial de l’objectiu estratègic OE6.5, Dedicar a la seguretat viària els recursos obtinguts 


de les sancions de trànsit. 


 


b) Objectiu estratègic OE6.6: Potenciar la recerca i el desenvolupament 
 


El detall de l’objectiu operatiu, les actuacions i l’indicador de l’objectiu estratègic OE6.6 es 


mostra en el quadre següent, i a continuació se n’analitza l’assoliment. 


 


Quadre 17. Vinculacions de l’objectiu estratègic OE6.6 


Objectiu operatiu Béns, serveis i actuacions destacades Indicador 


OO6.6. Reservar un 5% del pressu-


post del SCT a R+D+I dedicada a 


trànsit i seguretat viària 


No s’ha pogut vincular-hi cap actuació. IP.8. Percentatge del pressupost 


del SCT dedicat a R+D+I 


Font: Elaboració pròpia. 


El SCT no defineix cap actuació amb relació a la consecució d’aquest objectiu en la 


Memòria del programa 222. 


 


Objectiu operatiu OO6.6 


L’objectiu previst per a l’exercici 2012, expressat mitjançant l’indicador que hi està rela-


cionat, és el següent: 


 


Quadre 18. Indicador vinculat amb l’objectiu estratègic OE6.6 


Indicador Previst 2012 Real 2012 Desviació (%) Assoliment de l’objectiu  


IP.8. Percentatge del pressupost del 


SCT dedicat a R+D+I 5,0


 


n/d


 


n/d


 


n/d


 


Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit. 


n/d: No disponible. 


 


L’avaluació de resultats del Programa que elabora el SCT al tancament de l’exercici no 


inclou l’avaluació de l’indicador de programa IP.8 proposat per avaluar l’assoliment de 


l’objectiu operatiu OO6.6.  


 


Segons la informació que el SCT ha facilitat a la Sindicatura, en l’exercici 2012 el pressu-


post màxim disponible per activitats d’R+D+I era de 0,69 M€, que representa el 5,0% del 


pressupost definitiu de despesa sense incloure les despeses del capítol 1, del capítol 4 i 


totes aquelles despeses recurrents del capítol 2, com per exemple les despeses de sub-


ministraments i d’arrendaments, entre altres, de 13,88 M€ (vegeu el quadre 19). Ara bé, 


d’acord amb la definició de l’objectiu operatiu OO6.6, la Sindicatura considera que el càl-


cul de l’indicador IP.8 s’ha de fer considerant tot el pressupost definitiu del SCT sense 


descomptar cap concepte (116,75 M€), cosa que situa en el 0,6% el percentatge del pres-


supost per activitats d’R+D+I. 
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Quadre 19. Càlcul del pressupost disponible en activitats d’R+D+I. Exercici 2012 


Partida pressup. Concepte Crèdits finals 


2260003 Campanyes educatives i divulgatives 2.140.000,00 


2260005 Jornades i congressos 775.000,00 


2270005 Estudis 390.553,00 


2270013 Estudis i treballs tècnics 1.358.855,00 


2270089 Altres estudis i treballs tècnics 6.574.000,00 


2400001 Edició i publicacions 391.000,00 


6200001 Inversions en equips 815.750,00 


6600001 Inversions destinades a l’ús general 1.435.300,00 


6800001 Inversió en immobilitzat material 1.000,00 


6800002 Inversió en immobilitzat material 1.000,00 


Total import base per al càlcul del pressupost disponible per activitats d’R+D+I segons el SCT (A) 13.882.458,00 


Pressupost disponible per activitats d’R+D+I (5% x A) (B) 694.122,90 


Total pressupost definitiu del SCT (C) 116.750.660,03 


Percentatge del pressupost disponible per activitats d’R+D+I segons la Sindicatura (100 x B/C) 0,6 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit. 


 


En l’apartat 2.2.1 d’aquest informe es detallen els aspectes destacats en la fiscalització de 


la despesa en R+D+I executada pel SCT durant l’exercici 2012. 


 


Assoliment de l’objectiu operatiu OO6.6 


La Sindicatura considera que el càlcul del percentatge del crèdit disponible per a R+D+I 


s’ha de fer sobre la totalitat del pressupost del SCT, d’acord amb la definició de l’objectiu 


operatiu OO6.6, que coincideix amb les accions previstes en el Pla de Govern 2011-2014 i 


el PSV 2011-2013 (vegeu l’apartat 1.2), i de l’indicador IP.8 inclosos en la Memòria del pro-


grama 222. Així, doncs, atès que el pressupost reservat per activitats en R+D+I representa 


el 0,6% del pressupost definitiu del gestor per a l’exercici 2012, el grau d’assoliment de 


l’objectiu operatiu OO6.6 és del 12%. 


 


Assoliment de l’objectiu estratègic OE6.6 


Donat el grau de compliment de l’objectiu operatiu OO6.6, no es pot considerar assolit l’ob-


jectiu estratègic OE6.6, perquè la despesa disponible per a activitats en R+D+I és inferior 


al 5% del pressupost del SCT de l’exercici 2012.  


 


 


2.2. PRESSUPOST DE DESPESES DEL PROGRAMA 


2.2.1. Liquidació del pressupost de despeses del programa 


El Pressupost de despeses del programa 222 correspon al del seu gestor, el SCT. En els 


dos quadres següents es mostren els crèdits autoritzats per la Llei 1/2012, del 22 de fe-


brer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 en el pressupost de des-
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peses, amb les seves modificacions pressupostàries, i la Liquidació del pressupost de 


despeses: 


 
Quadre 20. Crèdits autoritzats i les seves modificacions. Exercici 2012 


Capítol 


Crèdits  


inicials 


Romanents 


incorporats 


Augments per 


transferència 


Disminucions 


per transferència 


Crèdits  


definitius 


1. Remuneracions de personal 10.483.423,61 - - - 10.483.423,61 


2. Despeses corrents de béns i 


serveis 40.183.236,42 - - (4.681.541,90) 35.501.694,52 


4. Transferències corrents 35.121.000,00 25.000.000,00 7.888.491,90 - 68.009.491,90 


6. Inversions reals 5.939.000,00 - - (3.206.950,00) 2.732.050,00 


8. Variació d’actius financers 24.000,00 - - - 24.000,00 


Total 91.750.660,03 25.000.000,00 7.888.491,90 (7.888.491,90) 116.750.660,03 


Imports en euros. 


Font: Servei Català de Trànsit. 


 


En la fiscalització realitzada s’ha observat que en cap dels quatre expedients revisats de 


les modificacions del pressupost mitjançant transferència de crèdit, per un total acumulat 


de 7,89 M€, s’indica l’impacte sobre els objectius del Programa 222, tal com estableix l’ar-


ticle 6.3 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012.4 


 
Quadre 21. Liquidació del pressupost de despeses. Exercici 2012 


Capítol 


Crèdits 


definitius 


Crèdits 


disposats 


(CD) 


Obligacions 


reconegudes 


(OR) 


OR/CD 


% 


Pagaments 


efectius 


(OP) 


OP/OR 


% 


Pagaments 


pendents 


1. Remuneracions de 


personal 10.483.423,61 8.548.393,89 8.548.393,89 100,0 8.548.393,89 100,0 - 


2. Despeses corrents 


de béns i serveis 35.501.694,52 32.566.057,16 29.655.011,00 91,1 24.716.414,93 83,3 4.938.596,07 


4. Transferències 


corrents 68.009.491,90 67.387.525,72 67.387.525,72 100,0 67.387.525,72 100,0 - 


6. Inversions reals 2.732.050,00 1.900.596,58 1.761.312,91 92,7 298.433,17 16,9 1.462.879,74 


8. Variació d’actius 


financers 24.000,00 10.107,70 10.107,70 100,0 10.107,70 100,0 - 


Total 116.750.660,03 110.412.681,05 107.362.351,22 97,2 100.960.875,41 94,0 6.401.475,81 


Imports en euros. 


Font: Servei Català de Trànsit. 


 


El SCT elabora la liquidació del pressupost pels àmbits d’actuació previstos en el PSV 


2011-2013 pels crèdits disposats per controlar l’execució del PSV, amb independència de 


l’exercici en què s’acabi reconeixent l’obligació, i no ha facilitat l’esmentada liquidació per 


a les obligacions reconegudes en l’exercici. La fiscalització de les despeses del Programa 


222 s’ha efectuat a partir d’aquesta liquidació, que es mostra en el quadre següent: 


 


 


4. D’acord amb l’article 6.3 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 


per al 2012, les transferències de crèdit han d’indicar la secció, el servei o l’entitat, i també els programes i les 


aplicacions que estan afectats per la transferència, independentment dels nivells de vinculació establerts. 


També s’ha d’indicar l’impacte de la transferència sobre els objectius dels programes afectats. 
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Quadre 22. Liquidació del pressupost del Servei Català de Trànsit pels àmbits d’actuació del PSV 


2011-2013. Exercici 2012 


Àmbits d’actuació 


Crèdits inicials Crèdits finals Crèdits disposats 


Import % Import % Import % 


A. Àmbit polític 100.000,00 0,1 100.000,00 0,1 19.299,50 0,0 


3. Dedicar a la seguretat viària la inte-


gritat dels recursos obtinguts de les 


sancions de trànsit 100.000,00 0,1 100.000,00 0,1 19.299,50 0,0 


B. Àmbit metodològic: sistema de gestió 


de la seguretat viària 1.891.600,00 2,1 1.538.455,00 1,3 1.183.504,83 1,1 


5. Cooperar amb els governs locals per 


a la seguretat viària 283.000,00 0,3 283.000,00 0,2 289.760,11 0,3 


6. Millorar el sistema de recollida i trac-


tament de les dades 1.293.600,00 1,4 1.040.455,00 0,9 831.231,83 0,8 


7. Aprofundir en la integració europea 135.000,00 0,1 135.000,00 0,1 54.842,89 0,0 


10. Elaborar un pla d’R+D 180.000,00 0,2 80.000,00 0,1 7.670,00 0,0 


C. Àmbit de reducció de l’accidentalitat 34.800.649,71 37,9 29.421.633,53 25,2 26.368.635,96 23,9 


12. Combatre la indisciplina viària 10.036.161,17 10,9 8.667.161,17 7,4 9.176.222,56 8,3 


14. Assegurar velocitats segures 4.980.600,78 5,4 3.699.350,78 3,2 3.021.069,89 2,7 


15. Fer campanyes de conscienciació de 


la seguretat viària 2.950.000,00 3,2 2.650.000,00 2,3 1.526.154,62 1,4 


18. Crear l’oficina de la víctima 255.700,00 0,3 235.700,00 0,2 113.459,46 0,1 


19. Millorar el servei i seguretat de la 


gestió del trànsit 16.578.187,76 18,1 14.169.421,58 12,1 12.531.729,43 11,3 


D. Àmbit d’educació i formació 1.122.400,00 1,2 1.122.400,00 1,0 773.382,11 0,7 


20. Desplegar l’educació per a la mobi-


litat segura als centres educatius 852.400,00 0,9 852.400,00 0,7 695.140,92 0,6 


21. Introduir l’educació per a la mobilitat 


segura en el lleure educatiu 5.000,00 0,0 5.000,00 0,0 6.846,67 0,0 


22. Potenciar la seguretat viària en la 


formació dels conductors/ores 120.000,00 0,1 120.000,00 0,1 3.124,09 0,0 


23. Desenvolupar l’educació per a la pre-


venció dels accidents de trànsit a 


l’entorn laboral 145.000,00 0,2 145.000,00 0,1 68.270,43 0,1 


E. Àmbit de recerca + desenvolupament 757.633,00 0,8 527.633,00 0,5 406.115,47 0,4 


25. De l’àmbit metodològic 286.000,00 0,3 136.000,00 0,1 42.174,42 0,0 


26. De l’àmbit de la reducció de l’acci-


dentalitat 471.633,00 0,5 391.633,00 0,3 363.941,05 0,3 


Altres despeses  18.078.377,32 19,7 16.152.046,60 13,8 14.274.217,46 12,9 


Despeses recurrents 18.078.377,32 19,7 16.152.046,60 13,8 13.281.474,29 12,0 


Direcció General de la Policia - - - - 992.743,17 0,9 


Total Pla d’actuació de seguretat viària 56.750.660,03 61,9 48.862.168,13 41,9 43.025.155,33 39,0 


Transferències corrents a la Generalitat 


de Catalunya 35.000.000,00 38,1 67.888.491,90 58,1 67.387.525,72 61,0 


Total pressupost SCT 91.750.660,03 100,0 116.750.660,03 100,0 110.412.681,05 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit. 


 


Per a la fiscalització de la Liquidació del pressupost per àmbits d’actuació, la Sindicatura 


ha seleccionat, a criteri de l’auditor, disposicions de crèdit per actuacions per un import 


que representa el 84,3% dels crèdits disposats i les obligacions vinculades que represen-


ten el 72,4% del total d’obligacions reconegudes en l’exercici. 
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De la Liquidació del pressupost del SCT per àmbits d’actuació de l’exercici 2012, es posen 


de manifest els fets següents: 


 


• Dels 110,41 M€ disposats, 67,39 M€ corresponen a transferències corrents a la Gene-


ralitat (el 61,0% dels crèdits disposats) i 43,03 M€ al PSV, dels quals 28,75 M€ es van 


imputar directament als diferents àmbits d’actuació (el 26,0%). 


 


• L’àmbit d’actuació al qual s’han destinat més recursos és el de reducció de l’acci-


dentalitat amb un import total de 26,37 M€ disposats (el 23,9%). Cal destacar, dins d’a-


quest àmbit d’actuació, els crèdits disposats per millorar el servei i la seguretat de la 


gestió de trànsit (12,53 M€), combatre la indisciplina viària (9,18 M€) i assegurar velo-


citats segures (3,02 M€). 


 


• Les despeses recurrents (13,28 M€) inclouen les despeses de personal del SCT 


(8,55 M€), altres despeses de subministraments i serveis informàtics (4,55 M€) i inver-


sions en equips informàtics (0,18 M€). Pel que fa a les despeses de personal, la plantilla 


de personal del SCT inclosa en els pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2012 era 


de 295 persones: 1 alt càrrec, 257 funcionaris i 37 laborals fixos. La Sindicatura s’ha li-


mitat a analitzar la seva presentació en la liquidació del pressupost per àmbits d’actua-


ció, sense fiscalitzar-ho.  


 


• Les despeses de la Direcció General de la Policia (0,99 M€) corresponen a despeses de 


manteniment i reparació de vehicles i a despeses per altres serveis o subministraments 


necessaris per realitzar les tasques en matèria de trànsit encomanades a la Direcció 


General de la Policia. 


 


• En l’exercici el SCT ha efectuat cinc transferències corrents a favor de la Generalitat per 


un import total de 67,39 M€, de les quals la Sindicatura únicament ha pogut vincular una 


amb despeses de seguretat viària, per 0,72 M€ per fer front a les despeses comunes 


d’un immoble compartit amb la Direcció General de la Policia i el Cos Nacional de la 


Policia. En canvi, la documentació facilitada pel SCT per a les transferències restants 


per un import acumulat de 66,67 M€ (35 M€, 25 M€, 3,46 M€ i 3,21 M€) ha estat insu-


ficient per validar si s’han destinat a despeses vinculades a la seguretat viària. 


 


Quadre 23. Transferències corrents del Servei Català de Trànsit a favor de l’Administració de la 


Generalitat de Catalunya. Exercici 2012 


Finalitat de la transferència corrent Import 


Transferència a l’Administració de la Generalitat, no finalista 35.000.000,00 


Per al pagament anticipat de les despeses de lloguer per a l’any 2012 a càrrec del SCT, derivades de 


l’acord de col·laboració sobre l’administració i distribució dels elements comuns de l’edifici de Plaça 


Espanya, 1 716.330,72 


Finançament de determinades despeses del Dept. d’Interior relacionades amb el trànsit i la seguretat viària 3.206.950,00 


Finançament de determinades despeses del Dept. d’Interior relacionades amb el trànsit i la seguretat viària 3.464.245,00 


Finançament de despeses compromeses i ineludibles del Departament d’Interior 25.000.000,00 


Total 67.387.525,72 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit. 
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• L’epígraf E de la Liquidació del pressupost per àmbits d’actuació, de Recerca i Des-


envolupament, inclou crèdits disposats per valor de 406.115,47 € per a actuacions en 


R+D+I del SCT en l’exercici 2012. Ara bé, el pressupost disposat en activitats d’R+D+I 


que ha facilitat el SCT i que ha estat validat per la Sindicatura és de 463.227,47 €. La 


diferència s’explica perquè l’àmbit E inclou 8.167,50 € que no responen al concepte 


d’R+D+I, mentre que s’inclouen despeses addicionals en R+D+I aplicades a l’àmbit po-


lític (A.3) i metodològic (B.6) per 19.299,50 € i 45.980 €, respectivament. 


 


Quadre 24. Pressupost disposat pel Servei Català de Trànsit en activitats d’R+D+I. Exercici 2012 


Concepte 


Crèdits 


disposats 


Obligacions 


reconegudes 


A. Àmbit polític 19.299,50 19.299,50 


Assistència en el manteniment i gestió de continguts d’accidentalitat i mobilitat * 19.299,50 19.299,50 


B. Àmbit metodològic: sistema de gestió de la seguretat viària 45.980,00 45.980,00 


Desenvolupament, millora i documentació llibreria R * 45.980,00 45.980,00 


E. Àmbit de recerca + desenvolupament 397.947,97 244.429,29 


Estudi motocicletes * 70.800,00 54.450,00 


Estudi binomi velocitat/accidents 35.553,40 35.553,40 


Estudi interseccions motocicletes * 21.239,99 - 


Estudi comparativa lesivitat Euro NCAP * 29.736,00 - 


Estudi accessos alta capacitat BCN * 18.762,00 - 


Estudi comparativa registres bicicletes * 16.335,00 16.335,00 


Caracterització travesseres * 34.969,00 - 


Incorporació base de dades socioeconòmiques 21.671,10 21.671,10 


ITV carretera vehicles pesants 34.170,82 34.170,82 


Control dades accidents i suport SIPCAT * 11.611,20 11.611,20 


Guia bones pràctiques urbanes 21.417,00 21.417,00 


Avaluació carril BUS – VAO * 20.600,25 - 


Integració SIPCAT – SIDAT 24 hores * 11.861,44 - 


Anàlisi infraccions pre-post curs sensibilització 2.904,00 2.904,00 


Incorporació signatura electrònica al Back Office - Servei 20.886,00 20.886,00 


Millores digitalització 21.288,42 21.288,42 


Altres 4.142,35 4.142,35 


Total  463.227,47 309.708,79 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit. 


* El contracte vinculat a aquesta despesa ha estat fiscalitzat per la Sindicatura. 


 


En la fiscalització realitzada s’ha observat que les despeses recurrents inclouen despeses 


per 0,49 M€ que no es poden considerar imputables a seguretat viària atès que corres-


ponen a despeses de serveis i subministraments d’un immoble compartit amb altres orga-


nismes de la Generalitat, suportades pel SCT i pendents de ser repercutides al tancament 


de l’exercici. 
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2.2.2. Contractació de despeses del programa 


En la fiscalització s’han seleccionat, a criteri de l’auditor, 18 contractes adjudicats el 2012, 


per verificar que el desenvolupament de l’activitat contractual del gestor del programa en 


l’assoliment dels dos objectius estratègics fiscalitzats estava d’acord amb la legislació 


vigent. La mostra ha inclòs 13 contractes (3 dels quals són menors) dels 51 adjudicats en 


l’exercici i comunicats al Registre Públic de Contractes (el 25,5% del total), i addicio-


nalment 5 contractes menors que no han estat comunicats al Registre esmentat (vegeu el 


quadre 26 en l’annex 4.2). 


En la fiscalització realitzada s’han posat de manifest els fets següents:  


 


• Els articles 162 de la Llei de contractes del sector públic i 178 del Text refós de la Llei 


de contractes del sector públic estableixen que els òrgans de contractació han de 


negociar amb els licitadors les ofertes que aquests hagin presentat per adaptar-les als 


requisits indicats en el plec de clàusules administratives particulars i en l’anunci, si és el 


cas, i en els possibles documents complementaris, amb la finalitat d’identificar l’oferta 


econòmicament més avantatjosa. En cap dels expedients corresponents a licitacions 


per procediment negociat no hi consta cap evidència documental del procediment de 


negociació seguit. 


 


• En la revisió dels documents dels expedients 1, 4, 6, 7, 8 i 9 s’ha constatat l’existència 


de risc de control intern, atès que un nombre elevat de fases del procediment d’ad-


judicació del contracte són assumides per una mateixa persona. En l’expedient 1 


l’informe justificatiu de la necessitat del contracte, el plec de prescripcions tècniques, 


els criteris d’adjudicació i l’informe de valoració de les ofertes presentades estan signats 


per un facultatiu de seguretat viària. En els expedients 4, 6, 7, 8 i 9, el responsable de 


l’Oficina del Pla Català de Seguretat Viària va signar, a més dels documents esmentats 


anteriorment, l’informe justificatiu sobre l’adjudicació i l’informe de conformitat a la pres-


tació dels serveis contractats. 


 


• L’informe de conformitat del SCT als serveis contractats mitjançant els expedients 4 i 9 


es va elaborar amb posterioritat al termini previst en el plec tipus de clàusules admi-


nistratives particulars. Així mateix, en l’expedient 9 la devolució de la garantia dipositada 


pel contractista per garantir el compliment del contracte és posterior al termini establert 


en el quadre de característiques del contracte. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


Un cop examinats, d’acord amb l’objecte i l’abast previst, els objectius estratègics OE6.5, 


dedicar a la seguretat viària els recursos obtinguts de les sancions de trànsit, i OE6.6, 


potenciar la recerca i el desenvolupament del Programa 222, Trànsit i seguretat viària 


gestionat pel SCT en l’exercici 2012, en els apartats següents s’exposen les observacions i 


recomanacions que es consideren pertinents. 
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3.1. OBSERVACIONS 


Les observacions més significatives que s’han posat de manifest durant el treball de 


fiscalització realitzat, sobre aspectes que, si escau, caldria esmenar, són les següents: 


 


1. En l’exercici fiscalitzat, el SCT no disposa de les dades necessàries suficients ni d’un 


sistema de comptabilitat analítica ampli, que permetin avaluar l’eficiència i l’economia 


en la seva gestió (vegeu l’apartat 1.1.2). 


 


2. De l’anàlisi de la documentació aportada un cop executat el programa, s’evidencia que 


l’elaboració de la Memòria és més el compliment d’un tràmit que no pas una eina de 


gestió (vegeu l’apartat 2.1.1). 


 


3. Els objectius estratègics OE6.5 i OE6.6 estan definits sense concretar quin és el re-


sultat que s’espera obtenir en un horitzó temporal de mitjà termini (vegeu l’apartat 


2.1.1). 


 


4. La definició de l’objectiu operatiu OO6.6 és ambigua en relació amb el resultat per-


seguit (vegeu l’apartat 2.1.1). 


 


5. La Memòria del programa no enllaça els objectius del programa amb les actuacions 


per aconseguir-los (vegeu l’apartat 2.1.1). 


 


6. L’avaluació de resultats del Programa 222 que elabora el SCT respecte de l’exercici 


2012 no inclou l’avaluació dels indicadors IP.7 i IP.8 proposats en la Memòria del 


programa i vinculats als objectius estratègics OE6.5 i OE6.6, respectivament (vegeu 


l’apartat 2.1.2). 


 


7. El pressupost disposat en l’exercici 2012 que la Sindicatura ha pogut vincular a des-


pesa de seguretat viària (43,25 M€) representa el 46,7% dels recursos obtinguts de 


les sancions de trànsit. La Sindicatura ha comprovat l’assoliment parcial de l’objectiu 


operatiu OO6.5 i de l’objectiu estratègic OE6.5, atès que el SCT va transferir 66,67  M€ 


a la Generalitat per als quals no s’ha pogut validar amb la informació facilitada pel 


gestor que hagin estat destinades a despeses relacionades amb el trànsit i la segu-


retat viària. Així mateix, dins de les despeses recurrents s’inclouen despeses per im-


port de 0,49 M€ que no es poden considerar imputables en seguretat viària atès que 


corresponen a despeses de serveis i subministraments d’un immoble compartit amb 


altres organismes de la Generalitat, suportades pel SCT i pendents de ser repercu-


tides a altres entitats de la Generalitat al tancament de l’exercici (vegeu els apartats 


2.1.2 i 2.2.1). 


 


8. El crèdit definitiu reservat per a R+D+I representa el 0,6% del pressupost definitiu del 


SCT per a l’exercici 2012, xifra que se situa per sota de l’objectiu previst del 5% i és 
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insuficient per assolir l’objectiu operatiu OO6.6 i l’estratègic OE6.6 (vegeu l’apartat 


2.1.2). 


 


9. El SCT no ha indicat l’impacte de les modificacions per transferències de crèdit rea-


litzades en l’exercici 2012 per un import acumulat de 7,89 M€ en els objectius del 


programa pressupostari, en contra del que estableix l’article 6.3 de la Llei 1/2012, del 


22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (vegeu 


l’apartat 2.2.1). 


 


10. En els expedients de contractació adjudicats pel procediment negociat que han estat 


revisats no hi ha evidència documental de la negociació de les ofertes presentades 


pels licitadors (vegeu l’apartat 2.2.2). 


 


11. S’ha observat que en sis contractes una mateixa persona assumeix diverses fases del 


procediment d’adjudicació del contracte, fet que posa de manifest una possible debi-


litat en el control intern d’aquest procediment (vegeu l’apartat 2.2.2). 


 


 


3.2. RECOMANACIONS 


Del treball de fiscalització realitzat sobre els objectius estratègics OE6.5 i OE6.6 del 


Programa 222 gestionat pel SCT corresponent a l’exercici 2012, es fan les recomanacions 


següents: 


 


1. El SCT hauria d’impulsar l’ús del pressupost per programes com a eina de gestió 


orientada a l’obtenció de resultats, vincular a la Memòria del Programa 222 les actua-


cions amb els objectius estratègics i operatius per facilitar-ne el seguiment i analitzar 


els indicadors proposats per avaluar el compliment dels objectius i l’assoliment de 


resultats. 


 


2. Es recomana implementar procediments de seguiment de l’aplicació funcional de les 


transferències corrents a fi de garantir que els recursos transferits es destinen a l’as-


soliment dels objectius programats. 


 


3. Es recomana que el SCT desenvolupi un sistema de comptabilitat analítica per iden-


tificar el conjunt de despeses i costos en què pot incórrer per assolir els objectius que 


tingui encomanats i que no poden ser inclosos en la liquidació del pressupost per 


àmbits d’actuació, i que, en conseqüència, permeti analitzar el grau d’eficiència i eco-


nomia de la seva gestió. 


 


4. El SCT hauria d’implementar una major segregació de funcions en aquells proce-


diments d’adjudicació de contractes en què una mateixa persona intervé en diverses 


fases del procediment.  
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4. ANNEXOS 


4.1. MEMÒRIA DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI 222 


A continuació es presenta un detall de la Memòria del Programa pressupostari 222: 
 


Quadre 25. Memòria del Programa pressupostari (memòria de l’agrupació i del gestor) 


AGRUPACIÓ: Interior 


Gestor de programa: Servei Català de Trànsit 


PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 222. Trànsit i seguretat viària 


Pla de Govern: 5. Seguretat 


Pla departamental: 6. Reduir els morts i ferits greus en accidents de trànsit enregistrats durant el 2010 


Diagnòstic de la situació 


Necessitat a la qual fa front el programa: 


Segons la Llei 14/1997, del 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, aquest organisme autònom té com a missió 


principal reduir la sinistralitat viària a Catalunya i aconseguir una mobilitat segura i sostenible. Són funcions del SCT gestionar i 


controlar el trànsit; instruir i resoldre expedients sancionadors per infraccions viàries; promoure l’educació viària; desenvolupar 


projectes i estudis de seguretat viària; elaborar i difondre estadístiques sobre el trànsit; informar els usuaris sobre el trànsit a les 


vies públiques; planificar, dirigir i coordinar les actuacions per a la millora de la seguretat viària i impulsar l’elaboració, cada tres 


anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclosos en aquest Pla. El Pla de seguretat viària 2011-2013 es fixa com a propòsit 


la reducció de la sinistralitat viària, com a mínim, fins al 15% dels morts i ferits greus registrats l’any 2010. 


Població objectiu: 


El programa de reduir la sinistralitat viària a Catalunya i aconseguir una mobilitat segura i sostenible és de caràcter universal. No 


obstant això, fa una incidència especial en els conductors/res de vehicles, motocicletes, bicicletes i vianants per tal d’inculcar-los 


conductes responsables i aconseguir una mobilitat segura i sostenible i, també en els centres escolars per promoure entre els joves 


i infants l’educació viària. 


Descripció detallada de la necessitat: 


Les estadístiques i els estudis elaborats sobre accidentalitat posen de manifest que hi ha una relació directa entre la velocitat de 


circulació dels vehicles i el risc i la severitat dels accidents. L’accidentalitat en l’àmbit urbà continua tenint un pes molt rellevant 


respecte a l’accidentalitat total a Catalunya. Si l’any 2000 prop d’1 de cada 4 morts en accidents de trànsit es produïa a la zona 


urbana (23,7%), l’any 2010 aquesta proporció relativa s’acosta a 1 de cada 3 (30%). La davallada limitada de la mortalitat en l’àmbit 


urbà fa que la xifra guanyi pes en el conjunt. Com a estratègia de lluita contra l’accidentalitat en l’àmbit urbà, el Servei Català de 


Trànsit va iniciar el 2006 una línia de suport als municipis amb l’elaboració dels plans locals de seguretat viària (PLSV). A Catalunya, 


durant el 2010, es van produir 24.132 accidents amb víctimes, en els quals van haver 339 morts, 2007 ferits greus i 32.668 víctimes 


lleus. Entre l’any 2001 i 2007 l’ús dels accessoris de seguretat passiva, tant del casc en vehicles de dues rodes com del cinturó en 


els vehicles lleugers, ha augmentat notablement. A partir de 2007, la xifra es manté en percentatges alts. Resta, encara, treballar 


per generalitzar l’ús del cinturó en els seients posteriors i dels sistemes de retenció infantil.  


En la lluita constant contra la combinació alcohol i conducció, el nombre de proves d’alcoholèmia s’ha incrementat notablement al 


llarg dels anys. L’any 2008 es van fer un total de 509.548 proves d’alcoholèmia i l’any 2009, un total de 617.895. L’any 2009 fins al 


96% de les proves responen a controls preventius. La resta es porten a terme per motius d’accident, infraccions o evidenciar 


símptomes. Els resultats de les proves fetes a conductors implicats en accidents de trànsit mostren una evolució favorable des de 


l’any 2001, quan un 28,6% dels conductors van superar el límit permès. Per als darrers 3 anys el percentatge de conductors que 


superen el límit permès s’ha estabilitzat a l’entorn de l’11%. Mentre que els accidents amb ciclomotors implicats disminueixen en 


ambdós àmbits, els accidents amb motos i bicicletes pateixen un augment. Aquest augment pot deure’s a l’increment de la mobi-


litat amb aquests mitjans. Respecte del total de vehicles implicats en accidents, la presència de vehicles de dues rodes augmenta 


lleugerament en zona urbana, mentre que es manté estable en carretera. 


El nombre total d’atropellaments mortals i greus, tant en carretera com en zona urbana, ha disminuït els darrers anys, tot i que amb 


menys intensitat que la resta d’accidents. El descens es distribueix bastant equitativament a gairebé totes les franges d’edat, 


excepte en la de la gent gran, que es manté en valors estables els darrers anys. Caldrà tenir en compte aquest col·lectiu, el qual 


experimenta un creixement demogràfic destacable. 


Marc regulador del programa: 


El programa de seguretat viària es troba emmarcat en la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i 


en el Pla de seguretat viària i en els programes inclosos en aquest Pla, que cada 3 anys s’han d’elaborar, segons l’article 2 j), en el 


marc de la Comissió Interdepartamental, que han de ser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, 


aprovats pel Govern de la Generalitat i tramesos al Parlament de Catalunya. 


Missió 


Millorar la seguretat viària dels conductors, passatgers i vianants per mitjà de l’execució del diferents plans triennals de seguretat 


viària de Catalunya per tal de reduir el nombre de morts i ferits greus en accident de trànsit en un 15%, com a mínim, respecte de 


l’any 2010. 
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Vinculació amb plans interdepartamentals 


Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020 


Pla de ciutadania i immigració 2009-2012 


Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 


Objectius estratègics i operatius 


OE6.1. Prioritzar la seguretat viària en l’agenda política i reforçar-ne el lideratge del Govern. 


OO6.1.1. Assolir un 66% de grau de compliment del Pla de seguretat viària 2011-2013. 


OO6.1.2. Reduir el nombre de morts i ferits greus en accident de trànsit en, com a mínim, un 10% respecte del 2010. 


OO6.1.3. Incrementar en 10 el nombre total de convenis per a l’elaboració de plans locals de seguretat viària. 


OE6.2. Millorar el servei i la seguretat de les infraestructures. 


OO6.2.1. Assolir el 60% de km coberts pel sistema de velocitat variable als accessos a Barcelona (Zona 1: Total: 84 km). 


OO6.2.2. Mantenir el nombre de controls d’alcoholèmia. 


OO6.3.3. Mantenir el nombre de controls de drogues. 


OE6.3. Establir i assegurar velocitats segures. 


OO6.3. Incrementar en 25 el nombre de km de xarxa coberts pel control de la velocitat per trams. 


OE6.4. Fomentar l’educació viària a Catalunya. 


OO6.4. Mantenir l’oferta formativa en matèria d’educació i formació viària. 


OE6.5. Dedicar a la seguretat viària els recursos obtinguts de les sancions de trànsit. 


OO6.5. Dedicar el 100% dels recursos de les sancions de trànsit a la seguretat viària. 


OE6.6. Potenciar la recerca i el desenvolupament. 


OO6.6. Reservar un 5% del pressupost del Servei Català de Trànsit a l’R+D+I dedicada a trànsit i seguretat viària. 


Principals béns / serveis i actuacions destacades 


1. Realització de controls d’alcoholèmia i consum de drogues 


2. Desenvolupament d’activitats de formació i reeducació viària 


3. Implantació de la velocitat variable als accessos de Barcelona (Zona 1) 


4. Incorporar el control de la velocitat per trams 


5. Realitzar campanyes i accions divulgatives de conscienciació de la seguretat viària 


Indicadors del programa Unitat Objectiu 2012 


IP.1. Nombre de morts i ferits greus en accidents de trànsit Nombre OE6.1 2.111,00 


IP.2. % grau compliment del Pla de seguretat viària % OE6.1 66,00 


IP.3. Nombre de proves d’alcoholèmies per milió d’habitants Nombre OE6.2 70.000,00 


IP.4. Nombre de proves de drogues per mil habitants Nombre OE6.2 0,90 


IP.5. % de Km de xarxa coberts pel sistema de velocitat variable (zona 1) % OE6.2 60,00 


IP.6. Nombre de km de xarxa coberts pel control de velocitat per trams Nombre OE6.3 25,00 


IP.7. % recursos sancions trànsit dedicats a la seguretat viària % OE6.5 100,00 


IP.8. % pressupost SCT dedicat a R+D+I % OE6.6 5,00 


IP.9. Nombre de nous convenis signats amb els ajuntaments per a la redacció del seu Pla 


local de seguretat viària 


Nombre OE6.1 10,00 


IP.10. Nombre de jornades de parcs infantils de trànsit (PIT) amb Bicicletes Nombre OE6.4 250,00 


IP.11. Nombre de sessions educatives amb ciclomotors Nombre OE6.4 90,00 


Indicadors del gestor Unitat Objectiu 2012 


IG.1. Nombre de cinemòmetres fixos per milió d’habitants  Nombre OE6.2 25,00 


IG.2. Nombre de morts i ferits greus en accidents de trànsit en zona interurbana Nombre OE6.1 1.150,00 


IG.3. Nombre de cursos de sensibilització i reeducació viària Nombre OE6.4 1.600,00 


IG.4. Nombre de víctimes mortals a 24 h en accidents de trànsit interurbà Nombre OE6.1 220,00 


IG.5. Nombre de Plans Locals de Seguretat Viària vigents Nombre OE6.1 129,00 


Resum de despeses del Programa 


Capítol Import previst 2012 (euros) 


1. Remuneracions del personal 10.483.423,61 


2. Despeses corrents de béns i serveis 40.183.236,42 


4. Transferències corrents 35.121.000,00 


6. Inversions reals 5.939.000,00 


8. Variació d’actius financers 24.000,00 


Total 91.750.660,03 


Llocs de treball pressupostats 295 


Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. Memòries de programes. 


Nota: La Sindicatura ha numerat els objectius operatius i els indicadors del programa per a un millor seguiment de l’informe. 
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4.2. MOSTRA SELECCIONADA DE CONTRACTES 


A continuació es presenta la mostra de contractes administratius seleccionada per a la 


fiscalització. 


 


Quadre 26. Mostra de contractes administratius 


Núm. 


d’exp. 


Procediment 


d’adjudicació 


Codi de 


l’expedient 


Entitat 


adjudicatària Descripció 


Import 


d’adjudicació 


(IVA exclòs) 


1 Obert 04/2013 RACC Serveis 


Mèdics, SAU 


Centre d’Atenció a les víctimes i els 


afectats pels accidents de trànsit a 


Catalunya 


70.000,00 


2 Obert 12/2012 Gabinet d’Estudis 


Socials i Opinió 


Pública, SL 


Realització de l’estudi d’alcoholèmies 


aleatòries per definir el percentatge 


de conductors que circulen sota els 


efectes de l’alcohol en la xarxa viària 


catalana 


55.250,00 


3 Obert 38/2012 Serveis d’Engi-


nyeria del 


Transport, SA 


Servei per al tractament de dades 


corresponent a les dades de velo-


citats disponibles en la xarxa viària 


catalana 


50.000,00 


4 Negociat 


sense 


publicitat  


64/2012 Serveis 


d’Enginyeria del 


Transport, SA 


Servei d’assistència tècnica per a la 


caracterització de les travesseres de 


Catalunya i la seva accidentalitat 


27.000,00 


5 Negociat 


sense 


publicitat  


57/2012 Idom, Ingeniería y 


Sistemas, SA 


Servei per a la redacció del projecte 


d’instal·lació de senyals de velocitat 


variable a la C-31 Nord entre els pk 


208 i 218 i la seva integració en el 


sistema existent de gestió de velocitat 


variable del Servei Català de Trànsit 


20.604,80 


6 Negociat 


sense 


publicitat  


45/2012 Universitat de 


València  


Servei de coordinació, participació i 


assistència tècnica del projecte euro-


peu EasyWay (EW) 


45.324,70 


7 Negociat 


sense 


publicitat  


34/2012 Ingeniería de 


Tráfico, SL 


Servei per a l’estudi sobre l’acciden-


talitat dels vehicles motoritzats de 


dues rodes 


45.000,00 


8 Negociat 


sense 


publicitat  


39/2012 Ingeniería de 


Tráfico, SL 


Servei per crear el sistema d’infor-


mació de l’exposició al risc a la xarxa 


viària catalana 


41.000,00 


9 Negociat 


sense 


publicitat  


44/2012 Idiada Automotive 


Technology, SA 


Servei per a realitzar la comparativa 


de la lesivitat dels ocupants dels 


vehicles accidentats en funció del 


nombre d’estrelles Euro NCAP del 


vehicle 


25.200,00 


10 Negociat amb 


publicitat  


35/2012 Arvato Services 


Iberia, SA 


Servei d’assistència tècnica per al 


desenvolupament, millora i documen-


tació de la llibreria d’R 


38.000,00 
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Núm. 


d’exp. 


Procediment 


d’adjudicació 


Codi de 


l’expedient 


Entitat 


adjudicatària Descripció 


Import 


d’adjudicació 


(IVA exclòs) 


11 Menor 63/2012 Centre d’Innovació 


del Transport 


(CENIT) 


Anàlisi d’accidentalitat relacionada 


amb les interseccions: cas dels vehi-


cles de dues rodes 


17.999,99 


12 Menor 188/2012 Cinesi, SLU Avaluació de l’operació del carril de 


vehicles d’alta ocupació de la C-58 


des de Ripollet a Barcelona 


17.025,00 


13 Menor 160/12 Assessoria d’Infra-


estructures i 


Mobilitat, SL 


Assistència tècnica per al manteni-


ment i gestió de continguts de l’Àrea 


d’accidentalitat i de mobilitat 


15.950,00 


14 Menor 137/2012 Universitat Politèc-


nica de Catalunya 


Modelització, anàlisi i seguiment dels 


accessos d’alta capacitat a Barce-


lona 


15.900,00 


15 Menor 70/2012 Proyectec, SA Redacció del projecte per a la inter-


connexió de vídeo entre els centres 


de control de Reus-Alcover i Eix 


Diagonal amb el CIVICAT 


14.915,25 


16 Menor 48/2012 Planificats Consul-


toria i Gestió, SL 


Comparativa internacional sobre el 


registre de bicicletes 


13.500,00 


17 Menor 24/2012 Better Consultants, 


SRL 


Consultoria, anàlisi i definició de l’en-


viament de dades d’accidents del 


sistema de gestió i suport als proces-


sos de les policies locals (SIPCAT) al 


Servei Català de Trànsit 


9.840,00 


18 Menor 198/2012 Bilbomática, SA Integració de l’aplicatiu SIPCAT al 


SIDAT 


4.901,42 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


 


5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès a la 


directora del Servei Català de Trànsit el 2 de febrer del 2016 per complir el tràmit 


d’al·legacions. 


 


 


5.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


L’escrit d’al·legacions presentat pel Servei Català de Trànsit a la Sindicatura de Comptes 


es reprodueix literalment a continuació. 
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servei català de 


Trànsit 


 


 


Sra. Emma Balseiro Carreiras 


Síndica 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Benvolguda síndica, 


 


En resposta al projecte d’informe de fiscalització núm. 35/2013-A sobre el Programa 


222, Trànsit i seguretat viària, exercici 2012 revisat pel Ple de la Sindicatura i tramès 


mitjançant EACAT-tràmits en data 2 de febrer de 2016, us trameto, adjunt, el docu-


ment amb les consideracions del Servei Català de Trànsit. 


 


Rebeu una cordial salutació. 


 


 


Eugenia Doménech Moral 


Directora 


 


Barcelona, 19 de febrer de 2016 


 


 


 


 


servei català de  


Trànsit 


 


 


Consideracions del Servei Català de Trànsit al projecte d’informe de fiscalització núm. 


35/2013-A sobre el Programa 222, Trànsit i seguretat viària, exercici 2012 revisat pel 


Ple de la Sindicatura i tramès mitjançant EACAT-tràmits en data 2 de febrer de 2016. 


 


 


1.1.2 Metodologia 


 


El Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al 


Departament d’Interior realitza la seva comptabilitat mitjançant l’aplicatiu corporatiu 


de la Generalitat de Catalunya GECAT (Gestió Econòmica de la Generalitat de Ca-


talunya). 


 


2.1.2 Assoliment dels objectius OE6.5 i OE6.6 del programa pressupostari 


 


Assoliment de l’objectiu operatiu OO6.6 


 


El Servei Català de Trànsit considera que el càlcul del percentatge del crèdit dis-


ponible per a R+D+I s’ha de fer sobre el total disponible un cop descomptades les 


despeses recurrents. 
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2.2.1 Liquidació del pressupost de despeses del programa 


 


El Servei Català de Trànsit elabora la liquidació del pressupost per partides pres-


supostàries mitjançant el sistema GECAT fins a la fase de pagament de les obliga-


cions per a cada exercici i d’acord amb la normativa pressupostaria vigent. Addicio-


nalment, no obstant, elabora un control paral·lel d’aquestes despeses pels àmbits 


d’actuació del PSV fins a la fase d’adjudicació. 


 


Observacions 


 


1. El Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu ads-


crit al Departament d’Interior realitza la seva comptabilitat mitjançant l’aplicatiu 


corporatiu de la Generalitat de Catalunya GECAT. 


 


7. Les transferències que el Servei Català de Trànsit va transferir a la Generalitat 


de Catalunya s’incorporen al pressupost del Departament d’Interior per a finan-


çar despeses relacionades amb la Divisió de Trànsit i les seves activitats en 


matèria de trànsit i seguretat viària. 


La transferència de 35 M€ va ser aprovada per la Llei 2/2015, d’11 de març, de 


pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. 


Les transferències de 3,2 i 3,4 M€ mitjançant generacions de crèdits apro-


vades en l’exercici 2012. 


La transferència de 25 M€ per incorporacions de romanents amb el que dis-


posa l’article 7 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei 


Català de Trànsit, modificat per l’article 47 de la Llei 25/1998, de 31 de de-


sembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro. 


El Departament d’Interior ha destinat l’import d’aquestes transferències en la 


seva totalitat, al finançament de despeses de la Divisió de Trànsit i de les 


seves actuacions en matèria de trànsit i seguretat viària així com de la Direcció 


General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament en equipaments per 


actuacions en accidents de trànsit.  


 


8. El Servei Català de Trànsit considera que el càlcul del percentatge del crèdit 


disponible per a R+D+I s’ha de fer sobre el total disponible un cop descomp-


tades les despeses recurrents. 


 


10. En l’actualitat el Servei Català de Trànsit incorpora documentació de la nego-


ciació en els expedients de contractació tramitats pel procediment negociat. 


 


11. El Servei Català de Trànsit va revisar el seu model organitzatiu i la seva 


estructura mitjançant el Decret 53/2015, de 14 d’abril, de reestructuració del 


Servei Català de Trànsit. 


 


Recomanacions 


 


El Servei Català de Trànsit accepta les recomanacions efectuades i les incorporarà a 


la seva gestió. 


 


 


Barcelona, 19 de febrer de 2016 
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5.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades han estat degudament analitzades i valorades per la Sindi-


catura de Comptes. El text del projecte d’informe no s’ha modificat perquè s’entén que les 


al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o per-


què no es comparteixen els judicis que s’hi exposen. 
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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 22 de març del 2016, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel 
Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, 
Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb deliberació 
prèvia s’acorda aprovar l’informe 5/2016, relatiu al Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya, exercici 2014. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 6 d’abril de 2016 


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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ABREVIACIONS 


 


CBUC Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 


CESCA Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya 


CSUC Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 


LRJPAC Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions pú-


bliques i del procediment administratiu comú 


LRSAL Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-


nistració local 


M€ Milions d’euros 


R+D+i Recerca, desenvolupament i innovació 


TIC Tecnologies de la informació i la comunicació 


TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic 


UAB Universitat Autònoma de Barcelona 


UB Universitat de Barcelona 


UdG Universitat de Girona 


UdL Universitat de Lleida 


UOC Universitat Oberta de Catalunya 


UPC Universitat Politècnica de Catalunya 


UPF Universitat Pompeu Fabra  


URL Universitat Ramon Llull 


URV Universitat Rovira i Virgili 


UVic-UCC Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC o 


el Consorci) corresponent a l’exercici 2014. 


 


El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs els aspectes següents: 


 


a) Fiscalitzar la Liquidació pressupostària. 


b) Revisar el compliment de la legislació aplicable en els àmbits pressupostari, de con-


tractació i de retribucions del personal. 


 


Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2014, quan s’ha considerat 


necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors. 


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 


de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, 


de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències 


suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. Així 


mateix, s’ha tingut accés als papers de treball dels auditors externs del CSUC.  


 


 


1.2. ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Antecedents 


Mitjançant Acord de Govern del 10 de desembre del 2013 es va ratificar la dissolució del 


Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per absorció per part del 


Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i es va aprovar 


la modificació dels Estatuts d’aquest, que va passar a denominar-se Consorci de Serveis 


Universitaris de Catalunya (CSUC). En concret, el Govern de la Generalitat va acordar el 


següent: 


 


• Ratificar la dissolució del CBUC, el qual va extingir la seva personalitat jurídica, i la seva 


fusió per absorció per part del CESCA, amb efectes de l’1 de gener del 2014. 


• Aprovar la modificació dels Estatuts del CESCA, que va passar a denominar-se CSUC.  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2016 


10 


• Ratificar l’acord de cessió global d’actius i passius1 adoptat pel Consell de Govern del 


CBUC a favor del CSUC, i l’acord d’acceptació de la cessió global d’actius i passius, 


per part d’aquest Consorci, que es va subrogar, a tots els efectes, en tots els drets i les 


obligacions del CBUC. 


 


El CSUC integra dos consorcis: el CESCA, constituït pel Decret 201/1991, de l’1 d’octubre, 


i el CBUC, constituït pel Decret 340/1996, del 29 d’octubre, que fins aleshores havien ofert 


serveis consorciats en els àmbits de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 


des de l’any 1991 i bibliotecari des de l’any 1996, respectivament. El projecte de fusió 


CESCA-CBUC distingia tres horitzons temporals: un horitzó immediat en què el CSUC 


mantindria les activitats dels dos consorcis; un horitzó a curt termini en què el CSUC abor-


daria la racionalització de la gestió de les entitats consorciades i de centres de recerca 


mitjançant la consorciació de les compres, dels serveis TIC i els processos de gestió, i es 


faria càrrec de nous projectes i de les proves d’accés universitari, i un horitzó a mitjà 


termini en què es preveia abordar altres àmbits, com per exemple els estabularis. El pro-


jecte preveia potencials de millora en àmbits com les compres conjuntes, els serveis TIC o 


l’homogeneïtzació de processos quantificats entre 15 i 20 M€/any. La valoració de les 


millores aconseguides amb la fusió d’ambdues entitats es podrà fer en propers exercicis, 


ja que l’exercici 2014 va ser el primer any de funcionament del CSUC. 


 


El CSUC és una entitat de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, i de durada in-


definida, amb capacitat per crear i gestionar serveis i realitzar activitats, en els termes que 


estableixi la normativa aplicable a les entitats consorciades i en el marc dels seus Estatuts. 


Té per objectiu fonamental la compartició o mancomunació de serveis acadèmics, cien-


tífics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorcia-


des, per tal de potenciar les sinergies i les economies d’escala i aconseguir millorar-ne 


l’eficàcia i l’eficiència.  


 


L’exercici 2014 el CSUC l’integraven l’Administració de la Generalitat, mitjançant el depar-


tament competent en matèria d’universitats; la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat 


Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat 


Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat de Girona (UdG), la 


Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat 


Ramon Llull (URL) i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). 


 


D’acord amb els Estatuts, el CSUC té la consideració de mitjà propi instrumental i servei 


tècnic de les institucions consorciades i de les entitats i els organismes que en depenen o 


s’hi vinculen (vegeu l’apartat 2.3.1).  


 


El CSUC té el seu domicili a l’edifici Nexus, al carrer del Gran Capità, número 2 de Bar-


celona. 


 


 


1. El valor comptable dels actius i passius incorporats al CSUC l’1 de gener del 2014 va ser de 4,52 M€. 
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1.2.2. Activitats i organització 


El CSUC té per missió detectar, dissenyar i executar de forma col·laborativa projectes 


compartits que permetin a les universitats catalanes augmentar la seva eficiència mit-


jançant l’explotació d’economies d’escala i sinergies.  


 


Els serveis que ofereix el CSUC per a la universitat i la recerca es poden agrupar, bàsi-


cament, en les següents línies d’activitat:  


 


• Càlcul científic: ofereix serveis de supercomputació, tant a investigadors acadèmics 


com al teixit industrial, amb un ampli ventall de programari científic disponible. També 


gestiona el Servei de Disseny de Fàrmacs, que ajuda els laboratoris farmacèutics i 


grups de recerca a trobar nous medicaments més eficientment. 


 


• Comunicacions: gestiona l’Anella Científica, xarxa d’altes prestacions que connecta 


universitats, centres de recerca i altres entitats vinculades a l’R+D+i. Allotja el node de 


RedIRIS a Catalunya, que connecta l’Anella Científica amb la resta de xarxes acadè-


miques i de recerca. També gestiona el Punt neutre d’internet a Catalunya (CATNIX), 


que facilita les comunicacions a internet gràcies a l’intercanvi local de tràfic. 


 


• Portals i repositoris: proporciona accés a webs institucionals, universitaris o relacionats 


amb la societat de la informació, i als repositoris digitals, entre els quals hi ha TDX, que 


recull tesis doctorals; RECERCAT, amb documents de recerca; RACO, amb revistes 


científiques i culturals; PADICAT, amb patrimoni digital català; MDX, amb material do-


cent, i CALAIX, amb documents i arxius d’interès cultural. 


 


• Administració electrònica: ofereix serveis d’administració electrònica nascuts del treball 


conjunt amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, com ara el registre elec-


trònic d’entrada i sortida (e-Registre), el vot electrònic (e-Vot), l’arxiu digital (e-Arxiu), a 


més del servei de certificació digital.  


 


• Biblioteques: contribueix a la millora dels serveis bibliotecaris a través de la cooperació, 


tant mitjançant diversos programes i serveis com a través de repositoris i d’altres activi-


tats com la formació. Gestiona, entre d’altres, el Catàleg col·lectiu de les universitats de 


Catalunya, el programa de préstec interbibliotecari i la Biblioteca digital de Catalunya. 


 


• Consorciació de serveis i compres conjuntes: millora i racionalitza l’ús dels recursos i 


ajuda a enfortir el sistema universitari i de recerca. Homogeneïtza aplicacions, platafor-


mes i tecnologies, i aglutina la contractació de recursos i serveis bàsics, com l’energia 


elèctrica, impressió, telefonia mòbil, gestors documentals, centres de processos de 


dades, entre d’altres, per facilitar-ne la gestió i les economies d’escala. Potencia les 


sinergies per millorar l’eficàcia i la eficiència dels serveis comuns. 


 


Pel que fa a l’organització, el CSUC s’estructura en una àrea administrativa (d’Administra-


ció i Finances) i tres àrees tècniques: Serveis TIC; Biblioteques, Informació i Documentació; 


Compres Conjuntes.  
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Òrgans de govern 


Els òrgans de govern del CSUC són el Consell de Govern, la Comissió Executiva, el 


president del Consell de Govern i el director general.  


 


El Consell de Govern 


El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern del Consorci. Li corresponen, entre 


altres funcions, aprovar el programa general d’activitats; aprovar el pressupost, els comp-


tes anuals, la Memòria d’activitats i la Liquidació del pressupost; el règim d’integració al 


Consorci, l’admissió de nous membres o eventuals baixes; l’acord de modificació dels 


Estatuts del Consorci; nomenar, renovar i destituir el director general; l’acord de liquidació i 


dissolució del Consorci i, en general, adoptar les disposicions i les mesures adequades 


per al millor funcionament i organització del Consorci que no siguin atribuïdes a altres 


òrgans. 


 


D’acord amb l’article 10 dels Estatuts, esta constituït pel conseller del departament com-


petent en matèria d’universitats, que n’exerceix la presidència, cinc vocals nomenats pel 


conseller, atenent les finalitats del Consorci, i els rectors de les universitats que integren el 


Consorci. 


 


El Consell de Govern ha de tenir un o més vicepresidents designats pel Consell d’entre els 


seus membres. El secretari és designat pel president i exerceix les funcions pròpies de la 


Secretaria d’un òrgan col·legiat. 


 


En l’exercici 2014 el Consell de Govern estava integrat pels membres següents: 


 


President: 


Andreu Mas-Colell (conseller d’Economia i Coneixement) 


 


Vicepresident: 


Antoni Castellà Clavé (secretari d’Universitats i Recerca) 


 


Vocals: 


Lluís Jofre Roca (director general d’Universitats) 


Josep M. Martorell Rodon (director general de Recerca) 


Jordi Puigneró Ferrer (director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació) 


Carles Constante Beitia (director general de Planificació i Recerca en Salut) 


Dídac Ramírez Sarrió (rector de la UB) 


Ferran Sancho Pifarré (rector de la UAB) 


Enric Fossas Colet (rector de la UPC) 


Jaume Casals Pons (rector de la UPF) 


Roberto Fernández Díaz (rector de la UdL) 
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Sergi Bonet Marull (rector de la UdG) 


Francesc Xavier Grau Vidal (rector de la URV) (fins al 3 de juny del 2014) 


Josep A. Ferré Vidal (rector de la URV) (a partir del 4 de juny del 2014) 


Josep A. Planell Estany (rector de la UOC) 


Josep Maria Garrell Guiu (rector de la URL) 


Jordi Montaña Matosas (rector de la UVic-UCC) 


 


Secretari: 


Miquel Puig Raposo (director general del CSUC) 


 


La Comissió Executiva 


La Comissió Executiva és l’òrgan de direcció col·legiada del Consorci. Li correspon, entre 


altres funcions, prendre els acords necessaris per garantir un funcionament eficaç i eficient 


de la gestió ordinària del Consorci; aprovar la creació d’àrees d’activitat del Consorci, a 


proposta del director general, i totes aquelles que el Consell de Govern li pugui delegar.  


 


D’acord amb l’article 15 dels Estatuts té la composició següent: 


 


a) En representació de l’Administració de la Generalitat, tres persones designades pel 


titular del departament competent en matèria d’universitats. 


 


b) En representació de les universitats, cada rector designa un membre entre les persones 


que tinguin responsabilitats en la direcció dels serveis de la corresponent universitat.  


 


El president del Consell de Govern nomena el president i el vicepresident de la Comissió 


Executiva d’entre els seus membres i en designa el secretari que exerceix les funcions prò-


pies de la Secretaria d’un òrgan col·legiat. El director general del Consorci assisteix a les 


sessions de la Comissió Executiva, amb veu i sense vot. 


 


En l’exercici 2014 la Comissió Executiva estava integrada pels membres següents: 


 


President: 


Lluís Jofre Roca (director general d’Universitats) 


 


Vicepresident: 


Josep M. Martorell Rodon (director general de Recerca) 


 


Vocals: 


Jordi Puigneró Ferrer (director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació) 


Jordi Codina Sans (gerent de la UB) 


Joan Melcion Tenas (gerent de la UAB) 


Olga Lanau Rami (gerent de la UPC) 
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Jaume Badia Pujol (gerent de la UPF) 


Josep M. Sentís Suñé (gerent de la UdL) 


Fàtima Calvo Rojas (gerent de la UdG) 


Manuel Molina Clavero (gerent de la URV) 


Mireia Armengol Almaraz (gerent de la UOC) (fins a l’11 de novembre del 2014) 


Antoni Cahner Monzó (gerent de la UOC) (a partir del 12 de novembre del 2014) 


Anna Rifà Ros (gerent de la URL) 


Marc Mussons Torras (gerent de la UVic-UCC) 


 


Secretari: 


Miquel Puig Raposo (director general del CSUC) 


 


El president del Consell de Govern 


El president del Consell de Govern és el conseller del departament competent en matèria 


d’universitats. Corresponen al president, entre altres funcions, exercir la representació insti-


tucional del Consorci, convocar i presidir les sessions del Consell de Govern i exercir la 


resta de funcions pròpies de la Presidència dels òrgans col·legiats. 


 


El director general del Consorci 


El director general del Consorci és nomenat pel Consell de Govern. Són funcions del di-


rector general, entre d’altres, exercir la direcció executiva, la representació administrativa i 


judicial del Consorci i la coordinació de les seves àrees d’activitat; elaborar la proposta 


d’avantprojecte de pressupost del Consorci i executar el pressupost, ordenant-ne les 


despeses i els pagaments; dirigir els serveis i el personal del Consorci; actuar com a òrgan 


de contractació del Consorci i totes aquelles altres que li delegui el Consell de Govern o la 


Comissió Executiva. 


 


El 26 de novembre del 2013 el Consell de Govern va nomenar director general del 


Consorci Miquel Puig Raposo, amb efectes de l’1 de gener del 2014. 


 


 


1.2.3. Treballs de control 


Els Estatuts del CSUC estableixen que li és aplicable el règim de comptabilitat que es 


preveu en l’article 165 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (Pla 


especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de Catalunya). 


 


Els Estatuts estableixen que el control financer del CSUC s’ha d’efectuar mitjançant pro-


cediments d’auditoria, els quals poden substituir la intervenció prèvia de les operacions 


corresponents i han de seguir el que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques 


de Catalunya. En aquest sentit, al CSUC li és d’aplicació l’article 71 d’aquesta norma, el 


que implica que està subjecte a control financer mitjançant la forma d’auditoria sota la 
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direcció de la Intervenció General de la Generalitat; que ha de retre comptes a la Inter-


venció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes abans del 30 d’abril, i que té 


l’obligació de trametre a la Intervenció General de la Generalitat trimestralment, o amb la 


periodicitat que es determini, informació sobre l’execució del pressupost i la situació de 


l’endeutament. 


 


Les Instruccions de la Intervenció General de la Generalitat del 16 de març del 2015, en 


relació amb el control dels consorcis adscrits a la Generalitat, estableixen els requisits 


necessaris per contractar serveis d’auditoria i especifiquen que l’auditoria ha d’estar super-


visada per la Intervenció General, que l’objecte de la contractació ha de consistir en 


l’emissió d’un informe que reflecteixi el grau de fidelitat de la documentació econòmica i 


comptable del consorci en representar la seva situació econòmica, patrimonial i financera, 


determinant si els comptes es presenten adequadament de conformitat amb la normativa 


que sigui d’aplicació; avaluar si la situació fiscal davant la hisenda pública s’ajusta a la 


legalitat i determinar les possibles contingències fiscals; determinar i elaborar un informe 


sobre si s’ha complert la legalitat vigent pel sector públic i amb les directrius de la Gene-


ralitat en la gestió de fons públics; avaluar el grau de compliment de les finalitats i els 


objectius de l’entitat continguts en els seus estatuts; revisar la liquidació pressupostària i el 


pla d’actuació anual i, finalment, efectuar recomanacions i suggeriments que tendeixin a 


una millora en la gestió dels fons. També preveuen que els consorcis que tinguessin con-


tractats auditors per als comptes anuals tancats el 31 de desembre del 2014 (com és el 


cas del CSUC) havien d’adaptar els contractes a les disposicions contingudes en les 


Instruccions.  


 


Els comptes anuals del CSUC corresponents a l’exercici 2014 van ser auditats per RCM 


Auditores, SL, que va emetre el seu informe el 29 d’abril del 2015 amb una opinió favorable 


sobre els comptes anuals i un paràgraf d’èmfasi referit al deute pendent de cobrament de 


la Generalitat. El 29 de desembre del 2015 RCM Auditores, SL va emetre l’informe de 


compliment de la normativa aplicable corresponent a l’exercici 2014. L’opinió dels auditors 


és que, amb caràcter general, el CSUC compleix adequadament la normativa que li és 


d’aplicació, tot i les observacions i recomanacions que s’hi fan constar. El 20 de gener del 


2016 la Intervenció General de la Generalitat va emetre l’informe de supervisió i control 


financer del CSUC de l’exercici 2014 en què es considera que l’evidència obtinguda per 


RCM Auditores, SL, les tècniques d’auditoria aplicades i les conclusions obtingudes deri-


vades de les tasques realitzades es consideren suficients i adequades. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


2.1. RETIMENT DE COMPTES 


Els comptes anuals del CSUC estan integrats pel Balanç de situació a 31 de desembre del 


2014, el Compte del resultat economicopatrimonial, l’Estat de liquidació del pressupost, 


l’Estat abreujat d’ingressos i despeses, l’Estat de canvis en el patrimoni net i la Memòria 
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corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. El Consell de Govern va aprovar 


els comptes anuals el 2 de juny del 2015. 


 


D’acord amb l’article 39.4 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i amb l’article 


71.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el CSUC ha de trametre 


a la Sindicatura, abans del 30 d’abril de cada any, la Liquidació del pressupost, els 


comptes anuals i la Memòria de gestió de l’exercici anterior. El CSUC va trametre els 


comptes anuals del 2014 el 4 de maig del 2015. En l’Annex es presenten el Balanç de 


situació, el Compte del resultat economicopatrimonial, l’Estat abreujat d’ingressos i des-


peses i l’Estat de canvis en el patrimoni net. 


 


El CSUC segueix un sistema de gestió adaptat al Pla general de comptabilitat i fa els 


ajustaments necessaris per presentar la liquidació del pressupost, el romanent de tre-


soreria i la conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable d’acord amb el 


que estableixen les Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General 


de Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat del 15 de juliol del 


2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats del 


sector públic de la Generalitat. No obstant això, la informació presentada pel CSUC no 


inclou la totalitat d’estats previstos pel Pla especial de comptabilitat pública per a les 


universitats públiques de Catalunya, que li era aplicable d’acord amb els seus Estatuts. 


 


 


2.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 


El Consell de Govern del CESCA va aprovar el seu avantprojecte de pressupost del 2014 


el 26 de novembre del 2013, amb uns ingressos i unes despeses de 4,23 M€. Al mateix 


temps, va aprovar el projecte de fusió per absorció del CBUC pel CESCA que es va 


transformar en el CSUC, amb un pressupost consolidat del CSUC de 7,73 M€. El Consell 


de Govern del CSUC del 19 de maig del 2014 va acordar modificar el pressupost del 2014 


de 7,73 M€ a 8,53 M€. 


 


El pressupost del CSUC no forma part dels pressupostos de la Generalitat, ja que és un 


ens participat de forma minoritària, sinó que s’inclou en l’Annex de les entitats participades 


de forma no majoritària i classificades dins del sector d’administracions públiques en el 


Sistema Europeu de Comptes. 


 


Els quadres de l’1 al 3 presenten la Liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses 


corresponents a l’exercici 2014 des del pressupost inicial fins als drets liquidats i les 


obligacions reconegudes, així com el nivell d’execució per capítols, i l’Estat del resultat 


pressupostari. En el quadre 4 es presenta la comparació dels drets liquidats i de les 


obligacions reconegudes en els exercicis 2013 (CSUC i CBUC) i 2014 (CSUC un cop 


absorbit el CBUC). Cal tenir en compte que perquè les dades dels exercicis 2013 i 2014 


fossin completament comparables caldria eliminar dels drets liquidats i de les obligacions 


reconegudes les transaccions entre CSUC i CBUC de l’exercici 2013. 
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Quadre 1. Liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2014 


Article/ 


Capítol Concepte 


Pressupost 


inicial 


(A) 


Modificacions  


de crèdit 


(B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Drets 


liquidats 


(D) 


Percentatge 


d’execució 


(E=D/C) 


    
 


  
 


    


31 Prestació de serveis 2.374.745 2.054.284 4.429.029 4.685.025 105,78 


Capítol 3 Taxes, venda de béns i altres ingressos 2.374.745 2.054.284 4.429.029 4.685.025 105,78 


    
 


  
 


    


40 De l’Administració de l’Estat 39.660 0 39.600 41.730 105,22 


41 De la Generalitat de Catalunya 1.271.728 1.302.054 2.573.782 2.702.963 105,02 


43 D’entitats autònomes de la Generalitat 0 120.000 120.000 0 0,00 


44 D’altres entitats sector públic Generalitat 106.250 20.750 127.000 125.000 98,43 


49 De l’exterior 177.615 (177.615) 0 15.476 - 


Capítol 4 Transferències corrents 1.595.253 1.265.189 2.860.442 2.885.169 100,86 


    
 


  
 


    


52 Interessos de dipòsit 2 1 3 172 * 


53 Altres ingressos financers 0 0 0 16 - 


Capítol 5 Ingressos patrimonials 2 1 3 188 * 


       


77 D’empreses privades 0 0 0 1.746 - 


78 De famílies i altres ens 0 22.086 22.086 22.086 100,00 


Capítol 7 Transferències de capital 0 22.086 22.086 23.832 107,91 


       


83 Aportació de capital 255.000 39.761 294.761 371.440 126,01 


87 Romanents de tresoreria exercicis anteriors 0 923.679 923.679 0 0,00 


Capítol 8 Variació d’actius financers 255.000 963.440 1.218.440 371.440 30,48 


       


 


Total ingressos 4.225.000 4.305.000 8.530.000 7.965.654 93,38 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CSUC. 


* Percentatge superior a 999,99%. 
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Quadre 2. Liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2014 


Article/ 


Capítol Concepte 


Pressupost 


inicial 


(A) 


Modificacions  


de crèdit 


(B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Obligacions 


reconegudes 


(D) 


Percentatge 


d’execució 


(E=D/C) 


        


13 Personal laboral 1.283.540 678.605 1.962.145 1.876.160 95,62 


16 Assegurances i cotitzacions socials 391.740 174.885 566.625 568.980 100,42 


Capítol 1 Despeses de personal 1.675.280 853.490 2.528.770 2.445.140 96,69 
        


20 Lloguers i cànons 269.900 64.386 334.286 306.364 91,65 


21 Conservació i reparació 342.500 324.673 667.173 710.361 106,47 


22 Material, subministraments i altres 1.563.250 2.949.905 4.513.155 3.439.451 76,21 


23 Indemnitzacions per raó del servei 43.125 14.640 57.765 43.532 75,36 


24 Despeses de publicacions 19.500 (11.500) 8.000 1.184 14,80 


Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 2.238.275 3.342.104 5.580.379 4.500.892 80,66 
        


31 Despeses financeres dels préstecs 21.385 0 21.385 6.690 31,28 


34 Altres despeses financeres 60 1 61 7.068 * 


Capítol 3 Despeses financeres 21.445 1 21.446 13.758 64,15 
       


48 A famílies i altres ens corporatius 35.000 6.000 41.000 31.298 76,34 


Capítol 4 Transferències corrents 35.000 6.000 41.000 31.298 76,34 
        


61 Inversions en edificis i altres construccions 0 25.694 25.694 25.694 100,00 


62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 0 9.433 9.433 33.733 357,61 


64 Inversions en mobiliari i estris 1.000 4.363 5.363 8.893 165,82 


65 Inversions en equips procés dades i telecomunicacions 133.284 (26.571) 106.713 134.737 126,26 


67 Inversions en altre immobilitzat material 0 4.097 4.097 0 0,00 


68 Inversions en immobilitzat immaterial 30.000 11.435 41.435 74.644 180,15 


Capítol 6 Inversions reals 164.284 28.451 192.735 277.701 144,08 
        


91 Amortització préstecs i altres crèdits 90.716 74.954 165.670 165.670 100,00 


Capítol 9 Variació de passius financers 90.716 74.954 165.670 165.670 100,00 
        


  Total despeses 4.225.000 4.305.000 8.530.000 7.434.459 87,16 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CSUC. 


* Percentatge superior a 999,99%. 
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Quadre 3. Resultat pressupostari de l’exercici 2014 


Concepte Import 


    


Drets liquidats (A) 7.965.654 


Obligacions reconegudes (B) 7.434.459 
    


Total resultat pressupostari (C=A–B) 531.195 
  


    


Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria (D) 502.967 


Desviacions finançament positives (E) 916.104 
    


Total desviacions finançament (F=D–E) (413.137) 
  


Total resultat pressupostari ajustat (G=C+F) 118.058 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CSUC. 


 
Quadre 4. Evolució dels drets liquidats i de les obligacions reconegudes 2013-2014 


Pressupost d’ingressos 


Capítol Descripció 


Drets  


liquidats  


(CSUC+CBUC) 


2013 * 


Drets  


liquidats  


(CSUC) 


2014 


Percentatge  


de variació 


Capítol 3 Taxes, venda de béns i altres ingressos 4.874.990 4.685.025 (3,90) 


Capítol 4 Transferències corrents 3.573.725 2.885.169 (19,27) 


Capítol 5 Ingressos patrimonials 2.858 188 (93,42) 


Capítol 7 Transferències de capital 122.705 23.832 (80,58) 


Capítol 8 Variació d’actius financers 327.623 371.440 13,37 


Total drets liquidats 8.901.901 7.965.654 (10,52) 


    


Pressupost de despeses 


  


  


Capítol Descripció 


Obligacions 


reconegudes 


(CSUC+CBUC) 


2013 * 


Obligacions 


reconegudes 


(CSUC) 


2014 


Percentatge  


de variació 


Capítol 1 Despeses de personal 2.229.353 2.445.140 9,68 


Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 5.433.309 4.500.892 (17,16) 


Capítol 3 Despeses financeres 12.471 13.758 10,32 


Capítol 4 Transferències corrents 41.094 31.298 (23,84) 


Capítol 6 Inversions reals 534.184 277.701 (48,01) 


Capítol 9 Variació de passius financers 411.648 165.670 (59,75) 


Total obligacions reconegudes 8.662.059 7.434.459 (14,17) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Correspon a la suma dels drets liquidats i les obligacions reconegudes del CSUC i del CBUC de l’exercici 2013, sense 


eliminar els ingressos i les despeses internes. 
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2.3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 


Els drets liquidats totals l’exercici 2014 han estat de 7,97 M€, el que suposa un nivell 


d’execució del pressupost definitiu d’un 93,38% (un 104,72% sense considerar els roma-


nents incorporats d’exercicis anteriors). Del total de drets liquidats destaquen pel seu 


import els ingressos per prestació de serveis de 4,69 M€ i les transferències i aportacions 


de capital de la Generalitat de Catalunya de 3,20 M€, que representen un 58,82% i un 


40,16% dels ingressos totals, respectivament. 


2.3.1. Taxes, venda de béns i altres ingressos 


Dins de Taxes, venda de béns i altres ingressos, 4,69 M€, s’inclouen els serveis prestats 


pel CSUC l’exercici 2014. Aquests es poden agrupar per línies d’activitat en dos blocs: els 


serveis relacionats amb l’àrea de biblioteques, informació i documentació (serveis biblio-


tecaris) de 2,38 M€ i els relacionats amb les TIC de 2,31 M€. 


 


Dins dels serveis bibliotecaris, el Consorci gestiona, entre altres programes i serveis, el 


Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya i la Biblioteca digital de Catalunya. El 


Catàleg dóna accés als fons de les biblioteques membres del CSUC i d’altres biblioteques 


associades, mentre que la Biblioteca digital de Catalunya inclou tant informació electrònica 


contractada conjuntament per les biblioteques membres del CSUC, d’accés restringit, com 


els repositoris que contenen documentació generada per les institucions de l’àmbit del 


CSUC, d’accés obert.  


 


Els serveis TIC inclouen, entre altres activitats, la gestió de l’Anella Científica, l’Adminis-


tració electrònica, la Infraestructura al núvol i altres serveis de processament de dades, 


que inclouen l’allotjament de servidors, l’hostatge de servidors i l’emmagatzematge de 


dades; el CATNIX, que interconnecta operadors de telecomunicacions, proveïdors 


d’internet i la comunitat científica, i el Càlcul científic, que ofereix serveis de super-


computació. 


 


D’acord amb el Estatuts, l’aprovació de les tarifes del CSUC, com a mitjà propi, correspon 


al Consell de Govern, que podrà delegar, si escau, en la Comissió Executiva. L’aprovació 


de les tarifes del CSUC en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic 


de les entitats consorciades requereix la ratificació d’aquestes. Els òrgans de govern del 


CESCA i del CBUC van aprovar l’últim trimestre del 2013 les tarifes per al 2014 dels serveis 


TIC i de l’àrea de biblioteques, informació i documentació, que van ser ratificades pels ens 


consorciats, tret de la Fundació per a la UOC i la UVic-UCC. 


 


L’aprovació de les tarifes aplicables als encàrrecs en què el CSUC no actuï com a mitjà 


propi i per a la prestació de serveis a tercers correspon a la Comissió Executiva. 
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D’acord amb els Estatuts, el CSUC té la consideració de mitjà propi instrumental i servei 


tècnic de les institucions consorciades i els organismes que en depenen o s’hi vinculen, 


sempre que tinguin la condició de poders adjudicadors i reuneixin els requisits legalment 


exigits, i resta obligat a realitzar els treballs que aquestes li encarreguin en les matèries 


competència del CSUC.  


 


L’article 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) estableix 


que un ens, organisme o entitat del sector públic pot ser considerat mitjà propi i servei 


tècnic dels poders adjudicadors per als que realitzin la part essencial de la seva activitat 


quan el poder adjudicador exerceixi sobre l’ens, organisme o entitat un control anàleg al 


que pot exercir sobre els seus serveis. No obstant això, no queda definit com s’ha de 


determinar el caràcter d’activitat essencial. 


 


El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha establert i desenvolupat en la seva juris-


prudència els requisits que cal tenir en compte a l’hora de determinar si un ens, organisme 


o entitat té la consideració de mitjà propi o servei tècnic d’un altre ens del sector públic. 


Aquests requisits són tres i tenen caràcter acumulatiu: control anàleg, activitat essencial i 


que no hi hagi participació privada a l’entitat, encara que sigui minoritària. 


 


La Directiva 2014/24/UE, del 26 de febrer, el termini de transposició de la qual finalitza el 


18 d’abril del 2016, recull els tres criteris esmentats anteriorment i especifica que el requisit 


d’activitat essencial es complirà si almenys un 80% de l’activitat de l’entitat es presta als 


poders adjudicadors que n’exerceixen el control.  


 


El volum d’activitat realitzat per als ens consorciats l’exercici 2014 va ser aproximadament 


del 60%. Si bé en aquest exercici no hi havia una definició explícita del concepte d’activitat 


essencial i un percentatge com l’esmentat es podria considerar que complia aquest 


requisit, un cop finalitzi el termini de transposició de la Directiva 2014/24/UE, aquest per-


centatge haurà de ser almenys d’un 80%. 


 


D’altra banda, la composició del CSUC, en la qual es preveu la inclusió de membres de 


naturalesa privada, no compleix el requisit exigit per la jurisprudència comunitària que la 


participació pública en l’entitat controlada sigui íntegra. Si bé l’article 24.6 del TRLCSP 


exigeix aquesta participació íntegra només en el cas de les societats, la sentència del 


Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 19 de juny del 2014 (assumpte C-574/2012) 


ha aclarit que aquest requisit s’aplica a qualsevol tipus d’entitat. La situació descrita no 


variarà un cop finalitzi el termini de transposició de la Directiva 2014/24/CE, que de forma 


expressa inclou com un dels requisits per no aplicar la normativa sobre contractació 


pública la inexistència de participació directa de capital privat en la persona jurídica con-


trolada.  
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La Sindicatura ha revisat, amb resultat satisfactori, una mostra de factures dels cinc clients 


de major import de cadascuna de les línies d’activitat, que representen un 42,07% dels 


ingressos per serveis, per comprovar l’aplicació de les tarifes aprovades.  


 


2.3.2. Transferències corrents 


En el quadre 5 es presenta el detall de les transferències corrents de l’exercici 2014. 


 


Quadre 5. Transferències corrents 


Descripció Import 


   


Generalitat de Catalunya 2.827.963 


Departament d’Economia i Coneixement (Secretaria d’Universitats i Recerca) 2.671.763 


Departament de Salut 125.000 


Departament de Cultura 31.200 
   


Altres administracions i entitats 57.206 
   


Total 2.885.169 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Els convenis signats amb la Generalitat l’any 2014 preveuen unes transferències corrents 


de 2,90 M€. No obstant això, com a conseqüència del traspàs a Variació d’actius financers 


de 76.679 €, s’han liquidat en el pressupost 2,83 M€.  


 


Els Estatuts preveuen que el CSUC s’ha de relacionar amb el departament de la Gene-


ralitat competent en matèria d’universitats mitjançant un contracte programa que ha d’in-


cloure, amb relació als serveis i actuacions que rebin finançament amb càrrec als pressu-


postos de la Generalitat, els objectius a assolir, el finançament vinculat als resultats ob-


tinguts, així com els instruments de seguiment de la seva activitat. Segons ha informat el 


CSUC el contracte programa no s’ha formalitzat.  


 


 


2.3.3. Variació d’actius financers 


Dins l’epígraf Variació d’actius financers s’inclouen les aportacions de la Secretaria d’Uni-


versitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat per finan-


çar despeses d’inversió per 0,29 M€, segons el conveni signat el 25 de març del 2014. 


També s’inclou el traspàs de 76.679 € de transferències corrents (vegeu l’apartat 2.3.2). 


 


El conveni preveu que la Generalitat farà una transferència amb càrrec al capítol 8 del 


pressupost de despeses. Per aquest motiu, el CSUC l’ha registrada com un ingrés al 


capítol 8, Variació d’actius financers, del pressupost d’ingressos. En opinió de la Sindi-


catura, no es tracta d’una aportació a fons propis d’altres consorcis, classificats AP-SEC de 
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la Generalitat, sinó d’una transferència de capital per finançar despeses d’inversió que 


s’hauria d’haver registrat en el capítol 7 del pressupost d’ingressos. 


 


Les transferències corrents i de capital de la Generalitat corresponents a l’exercici 2014 


pendents de cobrament el 31 de desembre de 2014 eren d’1,98 M€. Les transferències 


pendents de cobrament d’exercicis anteriors eren de 0,53 M€. Aquests imports s’han con-


ciliat satisfactòriament amb la Intervenció General de la Generalitat. 


 


 


2.4. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 


El total d’obligacions reconegudes l’exercici 2014 ha estat de 7,43 M€, el que suposa un 


87,16% del pressupost definitiu. Destaquen pel seu import les del capítol 2, Despeses de 


béns corrents i serveis (4,50 M€) i les del capítol 1, Despeses de personal (2,45 M€), que 


representen un 60,54% i un 32,89% de les despeses totals, respectivament. 


 


 


2.4.1. Despeses de personal 


En el quadre 6 es presenta el detall de les despeses de personal del CSUC de l’exercici 


2014. 


 


Quadre 6. Despeses de personal 


Descripció Import 


Sous i salaris 1.876.160 


Seguretat Social 568.980 


Total 2.445.140 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CSUC. 


 


El personal del CSUC és laboral i està adscrit al Conveni col·lectiu d’àmbit estatal per als 


centres d’educació universitària i investigació. Les condicions laborals es basen en el 


conveni col·lectiu i en la normativa interna aprovada pel CSUC.  


 


L’article 141 de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 


públic, afegeix una disposició addicional, la vint-i-setena, a la Llei de la funció pública 


aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, d’acord amb la qual la Generalitat i les universitats 


públiques, quan actuïn de manera consorciada, amb l’objectiu fonamental de compartir 


serveis acadèmics, científics i de gestió, poden adscriure personal al consorci, d’acord 


amb el règim jurídic aplicable.  


 


L’exercici 2014 el CSUC no tenia la Relació de llocs de treball que establia l’article 74 de la 


Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut de l’empleat públic. 
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L’any 2014 el CSUC tenia una plantilla de personal de seixanta-una places, de les quals 


quaranta-nou estaven ocupades per personal fix i dotze per personal temporal. Disset 


treballadors provenien del CBUC i es van integrar al CSUC a partir de l’1 de gener del 


2014 pel mecanisme de successió d’empresa. L’exercici 2014 no hi havia personal de les 


universitats públiques adscrit al CSUC. 


L’exercici 2014 el concepte Sous i salaris es va incrementar en 0,14 M€ respecte de la 


suma del CSUC i CBUC de l’exercici 2013, el que representa un 8,36% d’increment. Els 


principals factors que han contribuït a aquest increment han estat els següents: 


• L’increment de plantilla, de cinquanta-sis a seixanta-un treballadors, durant l’exercici 


2014: la plantilla del CSUC l’1 de gener del 2014 amb el personal del CBUC integrat era 


de cinquanta-sis treballadors.  


• L’impacte en la despesa del 2014 de les altes de personal de l’exercici 2013. 


• La integració del personal del CBUC, que ha suposat increments retributius a deter-


minat personal per igualar les condicions salarials de les diferents categories amb inde-


pendència de la seva procedència (CBUC o CESCA). 


• L’augment del nivell professional d’alguns treballadors amb el corresponent increment 


retributiu. El conveni col·lectiu disposa que els centres poden establir plans de pro-


moció o desenvolupament professionals per als seus treballadors que s’han de fer pú-


blics. El Consell de Govern del CSUC aprova el nombre d’augments de nivell pro-


fessional i el director general, a proposta dels directors d’àrea, decideix els treballadors 


que incrementaran el seu nivell, tenint en compte l’adaptació al lloc de treball, l’actitud 


davant dels objectius fixats i els resultats assolits, entre altres consideracions, però no 


existeix un pla de promoció aprovat i fet públic.  


 


Les taules salarials del personal del CSUC de l’exercici 2014, que es van mantenir in-


variables respecte de les del 2013, no han estat aprovades íntegrament. D’acord amb els 


Estatuts del Consorci, correspon a la Comissió Executiva fixar la retribució del personal. 


 


El director general del Consorci va subscriure un contracte d’obra i servei amb el CESCA el 


17 de gener del 2013 amb la categoria de vicepresident per impulsar la transformació del 


CESCA per ampliar l’abast dels seus serveis i la fusió per absorció del CBUC. El Consell 


de Govern en sessió del 26 de novembre del 2013 el va nomenar director general del 


CSUC amb efectes de l’1 de gener del 2014 i va acordar que tindria un contracte d’alta 


direcció. No obstant això, aquest canvi contractual no es va formalitzar.  


 


Les persones que ocupaven els càrrecs de coordinador de compres consorciades i 


coordinador de serveis consorciats tenien contractes d’obra i servei determinat. L’article 15 


de l’Estatut dels treballadors defineix el contracte d’obra i servei determinat com una mo-
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dalitat contractual de caràcter temporal per a la realització d’obra o servei que tingui 


autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa i la seva execució, encara 


que estigui limitada en el temps, sigui en principi de duració incerta. En els casos es-


mentats no es pot parlar d’una obra o servei determinat, ja que es tracta de les activitats 


essencials del CSUC per a les quals ha estat creat. 


2.4.2. Despeses corrents de béns i serveis 


En el quadre 7 es presenta el detall de les despeses de béns corrents i serveis del CSUC 


de l’exercici 2014. 


 


Quadre 7. Despeses de béns corrents i serveis 


Descripció Import 


Conservació i reparacions 710.361 


Lloguers i cànons 306.364 


Subministraments 1.566.422 


Comunicacions 1.065.923 


Treballs realitzats per altres empreses 511.616 


Indemnitzacions per raó del servei 43.532 


Altres despeses 296.674 


Total 4.500.892 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Les despeses de Conservació i reparacions inclouen, principalment, les de manteniment 


d’aplicacions informàtiques (0,44 M€) i d’equips per a procés de dades (0,23 M€). El man-


teniment d’equips inclou quatre encàrrecs de manteniment anual per un total de 88.462 € 


(un d’ells de 46.658 €) fets a la mateixa empresa que va subministrar els equips, una 


vegada finalitzat el període de manteniment inclòs en els contractes d’adquisició. El man-


teniment dels equips s’hauria de contractar conjuntament mitjançant un procediment obert.  


 


El concepte Lloguers i cànons inclou, principalment, les quotes de lloguer i despeses de 


comunitat de les oficines del CSUC. 


 


Dins de Subministraments i altres destaquen, pel seu import, les despeses relacionades 


amb les subscripcions a diferents bases de dades (1,31 M€) i el consum d’energia elèc-


trica (0,24 M€). 


 


 


2.4.3. Inversions reals 


En el quadre 8 es detallen les inversions reals de l’exercici 2014. 
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Quadre 8. Inversions reals 


Descripció Import 


Inversions en edificis i altres construccions 25.694 


Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 33.733 


Inversions en mobiliari i estris 8.893 


Inversions en equips per a procés de dades i telecomunicacions 134.737 


Inversions en immobilitzat immaterial 74.644 


Total 277.701 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CSUC.  


 


El concepte Inversions en equips per a procés de dades i telecomunicacions inclou una 


despesa de 59.700 € i una altra de 15.030 € que corresponen a dos expedients de 


contractació licitats el 2014 i adjudicats el 2015, que s’haurien d’haver reconegut l’exercici 


2015. Això provoca una sobrevaloració de les obligacions reconegudes en el pressupost 


de despeses de l’exercici 2014 i una infravaloració del romanent de tresoreria a 31 de 


desembre del 2014 de 74.730 €.  


 


 


2.5. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 


D’acord amb l’article 3.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual 


s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), el CSUC té la 


consideració d’administració pública als efectes d’aquesta Llei. 


 


L’exercici 2014 el CSUC va tramitar quaranta-un expedients de contractació amb els pro-


cediments i formes d’adjudicació que es presenten en el quadre 9. La Sindicatura ha re-


visat tretze expedients seleccionats a criteri de l’auditor, que representen un 92,38% del 


total licitat. En el quadre 10 es mostren les característiques principals dels expedients re-


visats. 


 


Quadre 9. Expedients de contractació 


Procediment Nombre Import de licitació Import d’adjudicació 


Obert 4 8.141.918 7.639.748 


Negociat sense publicitat 22 12.061.511 11.848.582 


DA 9a TRLCSP * 13 1.135.758 1.135.758 


Derivat d’acord marc 2 47.000 31.578 


Total 41 21.386.187 20.655.666 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* La disposició addicional 9a del TRLCSP estableix que la subscripció a revistes i 


publicacions, així com la contractació de l’accés a bases de dades especialitzades, sigui 


quin sigui el seu import sempre que no siguin contractes subjectes a regulació harmo-


nitzada, es pot fer d’acord amb les normes establertes per als contractes menors i amb 


subjecció a les condicions generals dels proveïdors.  







 


 


2
7
 


Quadre 10. Expedients revisats 


Número 


expedient 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Import 


licitat Empresa adjudicatària 


Import 


adjudicat 


11/14 Obert Subministrament de gas natural per a les entitats que integren el grup de 


compra “Gas CSUC 2015” 


4.644.572 Endesa Energía, SAU 4.322.856 


03/14 Obert Contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions corporatives per 


a les universitats catalanes format per:  


Lot 1: Serveis d’interconnexió i telefonia fixa 


Lot 2: Serveis de telefonia mòbil de veu i dades 


Lot 3: Serveis de manteniment d’equips de telecomunicacions TDM 


Lot 4: Serveis de manteniment d’equips de telecomunicacions IP 


3.448.090 Telefónica de España SAU–Telefónica Móviles 


de España, SAU (UTE) 


3.270.504 


27/14 Negociat sense 


publicitat 


Subscripció a les revistes electròniques Science Direct d’Elsevier 3.759.704 Elsevier BV 3.759.704 


30/14 Negociat sense 


publicitat 


Subscripció a les revistes electròniques Springer (lot 1) i dels llibres 


electrònics Lecture Notes in Computer Science (lot 2) 


3.867.250 Springer Customer Service Center GmbH 3.681.250 


35/14 Negociat sense 


publicitat 


Subscripció a les revistes electròniques e-Wiley Online Library 2.266.565 Wiley Subscription Services, Inc. 2.266.565 


18/14 Negociat sense 


publicitat 


Subscripció a la base de dades IEEE Xplore 615.654 Institute of Electrical & Electronic Engineers, Inc. 615.654 


32/14 Negociat sense 


publicitat 


Subscripció a les revistes electròniques Oxford University Press (OUP) 251.720 Oxford University Press 251.720 


21/14 Negociat sense 


publicitat 


Subscripció a les revistes electròniques American Chemical Society (ACS) 238.841 American Chemical Society  238.841 


22/14 DA 9a TRLCSP Subscripció a la base de dades PsycINFO 168.000 American Psychological Association 168.000 


16/14 DA 9a TRLCSP Subscripció a les bases de dades Econlit, Factiva, PIO/PAO i ProQuest Health 


Medical Complete 


153.025 ProQuest Information & Learning España, SL 153.025 


34/14 DA 9a TRLCSP  Subscripció a les revistes electròniques Sage 127.289 Sage Publications, Ltd. 127.289 


33/14 DA 9a TRLCSP Subscripció a les revistes electròniques Royal Society of Chemistry (RSC) 116.726 Royal Society of Chemistry 116.726 


15/14 DA 9a TRLCSP Subscripció a la base de dades Aranzadi Bibliotecas 100.028 Editorial Aranzadi, SA  100.028 


Total 19.757.464  19.072.162 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Els expedients analitzats corresponen a contractacions conjuntes amb les entitats con-


sorciades i associades.2 Els Estatuts disposen que, amb la finalitat de dur a terme la 


contractació conjunta de recursos i serveis, el CSUC podrà adjudicar contractes, con-


cloure acords marc i articular sistemes dinàmics de contractació per als seus membres i 


entitats associades amb tots els procediments previstos per la llei, en els termes i con-


dicions que acordi la Comissió Executiva. L’acord de la Comissió Executiva ha d’establir 


els elements de disseny de la contractació necessaris, inclosos l’eventual divisió en lots i, 


si s’escau, el percentatge de finançament que assumeix cadascun dels participants. 


  


L’apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 


mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, preveu que els ens, orga-


nismes i les entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure 


acords marc o articular sistemes dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc 


de la normativa de contractació pública, amb l’acord previ corresponent. L’acord de con-


tractació conjunta haurà de contenir, en tots els casos, la determinació dels ens, els orga-


nismes o les entitats del sector públic que hi intervenen; la designació de l’òrgan de 


contractació; l’àmbit d’aplicació objectiu i el règim jurídic aplicable a la licitació conjunta; el 


percentatge de finançament que assumeix cada ens, organisme o entitat que intervé, i les 


condicions a què se subjectaran els contractes que en resultin. Dels expedients analitzats 


per la Sindicatura, només es va formalitzar l’acord previ de contractació conjunta en els 


expedients 11/14 i 03/14.  


 


Els expedients revisats no inclouen l’informe dels Serveis Jurídics sobre els plecs de 


clàusules administratives previst per l’article 115.6 del TRLCSP. 


 


El 27 de gener del 2015 la Comissió Executiva del CSUC va aprovar el Reglament intern de 


contractació, que regula l’activitat contractual del CSUC.  


 


La disposició addicional primera del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures 


per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, preveu que abans 


del 31 de desembre del 2012 els ens, organismes i entitats que formen part del sector 


públic d’acord amb l’article 3.1 del TRLCSP, havien de dictar les instruccions pertinents 


per evitar actuacions que poguessin considerar-se determinants per al reconeixement 


d’una relació laboral. El CSUC no havia dictat aquestes instruccions.  


 


 


2.6. FETS POSTERIORS 


La disposició transitòria sisena de Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i 


sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), estableix que, abans del 31 de desembre 


 


 


2. Els Estatuts preveuen que el CSUC es podrà relacionar amb altres entitats públiques o privades i vincular-


s’hi mitjançant la signatura de convenis de caràcter col·laboratiu-associatiu. 
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del 2014, els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l’entrada en vigor de la 


Llei (31 de desembre del 2013) havien d’adaptar els seus estatuts a aquesta llei. Si 


aquesta adaptació produís un canvi en el règim jurídic aplicable al personal al seu servei o 


al seu règim pressupostari, comptable o de control, aquest nou règim seria aplicable a 


partir de l’1 de gener del 2015. 


 


L’adaptació s’ha d’entendre referida a la nova disposició addicional vintena de la Llei 


30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 


procediment administratiu comú (LRJPAC), introduïda per la disposició final segona de la 


LRSAL, que estableix que els estatuts han de determinar l’Administració pública d’ads-


cripció del consorci, de conformitat amb els criteris que s’hi estableixen i que són, entre 


d’altres, els següents: majoria de vots en els òrgans de govern, facultats per nomenar o 


destituir la majoria de membres dels òrgans executius, facultats per nomenar o destituir la 


majoria de membres del personal directiu, finançament de més d’un cinquanta per cent o, 


si no, en la mesura més gran, de l’activitat duta a terme pel consorci, tenint en compte tant 


l’aportació al fons patrimonial com el finançament concedit cada any. 


 


Aquesta mateixa disposició addicional (que ha estat modificada per la Llei orgànica 


6/2015, del 12 de juny) estableix que els consorcis estan subjectes al règim pressupostari, 


comptable i de control de l’Administració d’adscripció. Pel que fa al personal al servei dels 


consorcis, aquest pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament de les adminis-


tracions participants, el seu règim jurídic ha de ser el de l’Administració pública d’ads-


cripció i les seves retribucions en cap cas poden superar les que aquella estableix per a 


llocs de treball equivalents. De conformitat amb la modificació introduïda per la Llei orgà-


nica 6/2015, del 12 de juny, es permet que, excepcionalment, quan no sigui possible 


comptar amb personal procedent de les administracions participants en el consorci per la 


singularitat de les funcions a desenvolupar, l’òrgan competent de l’Administració d’ads-


cripció pot autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a 


l’exercici d’aquestes funcions. 


 


D’altra banda, la Llei 15/2014, del 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 


altres mesures de reforma administrativa, estableix que el consorcis que ja estiguessin 


creats en el moment de l’entrada en vigor de la Llei (18 de setembre de 2014) havien 


d’adaptar els seus estatuts, en relació amb el dret de separació dels consorcis i la seva 


dissolució i liquidació, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei.  


 


El 2 de juny del 2015 el Consell de Govern del CSUC va aprovar adaptar els seus Estatuts 


a les lleis 27/2013 i 15/2014, modificant els articles 1, 27, 28 i 29 i incorporant un nou 


article, el 30. També va facultar el director general del CSUC perquè pugui acceptar les 


esmenes que calgui introduir a instàncies de les entitats consorciades en el text dels 


Estatuts fins que s’hagi dut a terme la tramitació perceptiva de l’autorització per part del 


Govern de la Generalitat de Catalunya. A la data de finalització del treball de camp (no-


vembre del 2015), l’adaptació està en procés de ratificació per part de les entitats con-


sorciades.  
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En l’adaptació dels Estatuts s’incorporen els aspectes següents: 


 


• Adscripció del CSUC a l’Administració de la Generalitat. 


• Els règims pressupostari i comptable aplicables són els que determina la normativa 


reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per als consorcis i 


la normativa de desplegament que, en matèria de pressupostos i comptabilitat, s’aprovi 


en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.  


• El règim de personal serà l’aplicable al sector públic de la l’Administració de la Gene-


ralitat (article 28) amb les especificitats que es derivin de la seva condició d’agent 


d’execució en R+D+i i de la singularitat de les seves funcions. 


• Nova regulació del dret de separació dels membres del CSUC i regulació de la seva 


dissolució i liquidació (article 30). 


 


La disposició transitòria sisena de la LRSAL no estableix de manera expressa cap con-


seqüència si no s’adapten els estatuts en el termini establert (31 de desembre del 2014). 


La disposició final segona de la mateixa llei determina que el consorci queda adscrit a una 


administració pública en cada exercici pressupostari i per tot aquest període. Per tant, des 


de l’1 de gener del 2015 el CSUC queda adscrit a l’Administració de la Generalitat. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


Mitjançant Acord de Govern del 10 de desembre del 2013 es va ratificar la dissolució del 


Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per absorció per part del 


Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i es va aprovar 


la modificació dels Estatuts d’aquest, que va passar a denominar-se Consorci de Serveis 


Universitaris de Catalunya (CSUC). El CSUC és una entitat de dret públic de caràcter 


associatiu i voluntari, que té l’objectiu fonamental de compartir o mancomunar serveis de 


les entitats consorciades, per aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència potenciant les 


sinergies i economies d’escala. 


 


El CSUC està integrat per l’Administració de la Generalitat, la UB, la UAB, la UPC, la UPF, 


la UdL, la UdG, la URV, la UOC, la URL i la UVic-UCC. 


 


La liquidació del pressupost del 2014 presenta drets liquidats per 7,97 M€ i obligacions 


reconegudes per 7,43 M€. Els ingressos provenen principalment de la prestació de serveis 


(4,69 M€) i de les aportacions de la Generalitat de Catalunya (3,20 M€), que representen un 


58,82% i un 40,16% dels ingressos totals, respectivament. Les despeses corresponen 


principalment a béns corrents i serveis (4,50 M€) i a personal (2,45 M€), que representen 


un 60,54% i un 32,89% del total de despeses, respectivament. 
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3.1. OBSERVACIONS 


A continuació es presenten de forma resumida les observacions més destacables as-


senyalades al llarg de l’informe. 


 


1. La informació presentada pel CSUC no inclou la totalitat d’estats previstos pel Pla espe-


cial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de Catalunya, que li era 


aplicable d’acord amb els seus Estatuts (vegeu l’apartat 2.1). 


 


2. D’acord amb els Estatuts, el CSUC té la consideració de mitjà propi instrumental i 


servei tècnic de les institucions consorciades i els organismes que en depenen o s’hi 


vinculen, sempre que tinguin la condició de poders adjudicadors i reuneixin els requi-


sits legalment exigits, i està obligat a realitzar els treballs que aquestes li encarreguin 


en les matèries competència del CSUC. No obstant això, el CSUC no compleix el 


requisit establert per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i 


incorporat en la Directiva 2014/24/UE relatiu a l’absència de participació privada per 


poder ser mitjà propi (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


3. El CSUC no ha formalitzat el contracte programa que, d’acord amb els Estatuts, ha 


d’establir amb el departament de la Generalitat competent en matèria d’universitats 


(vegeu l’apartat 2.3.2). 


 


4. Les tarifes per al 2014 dels serveis TIC i de l’àrea de biblioteques han estat ratificades 


pels ens consorciats d’acord amb els Estatuts del CSUC, tret de la Fundació per a la 


UOC i la UVic-UCC (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


5. L’aportació de la Generalitat a favor del CSUC de 0,29 M€ destinada al finançament 


d’Inversions i el traspàs de 76.679 € de transferències corrents s’haurien d’haver comp-


tabilitzat en el capítol 7, Transferències de capital, en lloc de fer-ho en el capítol 8, 


Variació d’actius financers (vegeu l’apartat 2.3.3). 


 


6. L’exercici 2014 el CSUC no tenia la Relació de llocs de treball que establia l’article 74 


de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut de l’empleat públic (vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


7. Les taules salarials del personal del CSUC corresponents a l’exercici 2014 no han estat 


aprovades íntegrament per la Comissió Executiva, com estableixen els Estatuts del 


CSUC (vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


8. El conveni col·lectiu disposa que els centres poden establir plans de promoció o 


desenvolupament professionals per als seus treballadors que s’han de fer públics. El 


CSUC no disposa d’aquest pla, tot i que ha augmentat durant el 2014 el nivell profes-


sional d’alguns treballadors amb el corresponent increment retributiu (vegeu l’apartat 


2.4.1). 
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9. El director general del Consorci tenia un contracte de treball per obra o servei for-


malitzat el 17 de gener del 2013 com a vicepresident del CESCA, però no havia 


subscrit el contracte d’alta direcció com a director general del CSUC tal com disposava 


l’acord del Consell de Govern del 26 de novembre del 2013 (vegeu l’apartat 2.4.1).  


 


10. El capítol d’inversions reals inclou despeses corresponents a dos contractes que es 


van adjudicar el 2015. En conseqüència, no es podia reconèixer l’obligació en el 


pressupost de l’exercici 2014. L’impacte en els comptes anuals és d’una sobrevalo-


ració de les obligacions reconegudes i una infravaloració del romanent de tresoreria a 


31 de desembre del 2014 de 74.730 € (vegeu l’apartat 2.4.3). 


 


11. Segons la Llei 2/2014, del 27 de gener, en les contractacions conjuntes cal formalitzar 


un acord previ que ha de contenir, en tots els casos, la determinació dels ens, els 


organismes o les entitats del sector públic que hi intervenen; la designació de l’òrgan 


de contractació; l’àmbit d’aplicació objectiu i el règim jurídic aplicable a la licitació 


conjunta; el percentatge de finançament que assumeix cada ens, organisme o entitat 


que intervé, si s’escau, i les condicions a què se subjectaran els contractes que en 


resultin. Aquest acord només es va formalitzar en dos dels expedients revisats (vegeu 


l’apartat 2.5).  


 


12. El CSUC no ha dictat les instruccions internes per evitar actuacions que poguessin 


considerar-se determinants per al reconeixement d’una relació laboral, que preveu la 


disposició addicional primera del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures 


per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (vegeu l’apartat 


2.5). 


 


13. El 31 de desembre del 2014 el CSUC no havia adaptat els seus estatuts en contra del 


que estableix la disposició transitòria sisena de la LRSAL. El 2 de juny del 2015 el 


Consell de Govern del CSUC va aprovar adaptar els seus Estatuts d’acord amb els 


quals queda adscrit a la Generalitat. Aquesta adaptació està pendent de ratificació per 


part d’algunes de les entitats consorciades. En aplicació de la disposició addicional 


vintena de la LRJPAC, introduïda per la disposició transitòria sisena de la LRSAL, des 


de l’1 de gener del 2015 el CSUC estava adscrit a la Generalitat (vegeu l’apartat 2.6). 


 


 


3.2. RECOMANACIONS 


A continuació es fan diverses recomanacions que, des del punt de vista de la Sindicatura, 


contribuirien a millorar la gestió del CSUC i a corregir alguns dels aspectes assenyalats en 


l’apartat d’observacions. 


 


1. El CSUC ha de revisar la seva situació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de 


les institucions consorciades i els organismes que en depenen o s’hi vinculen, sempre 


que tinguin la condició de poders adjudicadors i reuneixin els requisits legalment 


exigits i prendre les mesures que escaiguessin per adaptar-se a la normativa comu-


nitària. 
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2. El CSUC ha de promoure la formalització del contracte programa amb el departament 


de la Generalitat competent en matèria d’universitats, previst en els seus Estatuts. 


 


3. El CSUC ha d’aprovar les seves taules salarials de manera íntegra i ha de formalitzar, 


aprovar i fer públic el pla de promoció o desenvolupament professional per als seus 


treballadors. 


 


4. El CSUC ha d’adequar el contracte de treball del director general al que va acordar el 


Consell de Govern. 


 


5. El CSUC ha de dictar les instruccions que preveu la disposició addicional primera del 


Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pres-


supostària i de foment de la competitivitat, per evitar actuacions que poguessin con-


siderar-se determinants per al reconeixement d’una relació laboral. 


 


 


4. ANNEX 


A títol informatiu, es presenten a continuació el Balanç del CSUC a 31 de desembre del 


2013 i del 2014, i el Compte del resultat economicopatrimonial, l’Estat abreujat d’ingressos 


i despeses i l’Estat de canvis en el patrimoni net dels exercicis 2013 i 2014. 


 


Quadre 11. Balanç a 31 de desembre del 2013 i del 2014 


Actiu 31.12.2013 31.12.2014 Patrimoni net i passiu 31.12.2013 31.12.2014 


       


Actiu no corrent 1.906.189 1.071.992 Patrimoni net 3.739.317 2.790.053 
       


Immobilitzat  1.906.189 1.071.992 Patrimoni aportat 157.789 0 


Immobilitzat intangible 461.046 245.848 Resultat d’exercicis anteriors 0 69.284 


Immobilitzat material 1.444.885 825.512 Resultat de l’exercici (157.789) (24.200) 


Inversions financeres a llarg 


termini 258 632 


Altres increments patrimonials 


pendents d’imputació a resultats 3.739.317 2.744.969 


      


   Passiu no corrent 175.447 95.552 
      


   Provisions a llarg termini 92.612 92.612 


   


Deutes amb entitats grup, multigrup 


i associades a llarg termini 82.835 2.940 


      


Actiu corrent 3.541.286 6.865.595 Passiu corrent 1.532.711 5.051.982 
      


Deutors i altres comptes a cobrar  3.083.083 4.444.990 Deutes a curt termini 1.022 1.085.628 


Ajustaments per periodificacions 17.303 1.542.477 Deutes amb entitats grup, multigrup 


i associades a curt termini 


Creditors i altres comptes a pagar 


165.670 


1.354.019 


82.835 


2.517.254 


Efectiu i altres actius líquids 


equivalents 440.900 878.128 


   Ajustaments per periodificacions 12.000 1.366.265 


        


Total actiu 5.447.475 7.937.587 Total patrimoni net i passiu 5.447.475 7.937.587 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CSUC. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2016 


34 


 


Quadre 12. Compte del resultat economicopatrimonial 


Concepte 2013 2014 


    


Transferències i subvencions rebudes 2.367.255 4.063.665 


Vendes netes i prestacions de serveis 2.480.913 5.021.637 
    


Total ingressos de gestió ordinària 4.848.168 9.085.302 
    


Despeses de personal (1.537.134) (2.445.140) 


Transferències i subvencions concedides (34.185) (31.298) 


Altres despeses de gestió ordinària (2.448.659) (5.331.895) 


Amortització de l’immobilitzat (978.845) (1.287.599) 
    


Total despeses de gestió ordinària (4.998.823) (9.095.932) 
    


Resultat de la gestió ordinària (150.655) (10.630) 


    


Deteriorament i resultat alienació immobilitzat no financer i actius en 


estat de venda 2.705 0 


    


Resultat de les operacions no financeres (147.950) (10.630) 


   


Ingressos financers 177 172 


Despeses financeres (10.223) (6.820) 


Diferències de canvi 207 (6.922) 


    


Resultat de les operacions financeres (9.839) (13.570) 


    


Resultat de l’exercici (157.789) (24.200) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CSUC. 


 


Quadre 13. Estat abreujat d’ingressos i despeses  


Concepte 2013 2014 


   


Resultat del compte del resultat economicopatrimonial (157.789) (24.200) 


   


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net     


Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.107.863 395.273 


Subtotal ingressos i despeses 1.107.863 395.273 


   


Transferències al compte del resultat economicopatrimonial     


Subvencions, donacions i llegats rebuts (995.061) (1.588.210) 


Subtotal transferències  (995.061) (1.588.210) 


   


Total ingressos i despeses reconeguts (44.987) (1.217.137) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CSUC. 
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Quadre 14. Estat total de canvis en el patrimoni net 


Concepte 


Fons  


social 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat 


de 


 l’exercici 


Subvencions, 


donacions i 


 llegats rebuts Total 


A. Saldo, final de l’any 2012 (412.789) 0 255.000 (3.626.515) (3.784.304) 


I. Ajustos per canvi de criteri 2012 i anteriors 0 0 0 0 0 


II. Ajustos per errors 2012 i anteriors 0 0 0 0 0 


B. Saldo ajustat, inici de l’any 2013 (412.789) 0 255.000 (3.626.515) (3.784.304) 


I. Total ingressos i despeses reconeguts 0 0  157.789 (112.802) 44.987 


II. Operacions amb socis o propietaris 0 0 0 0 0 


III. Altres variacions del patrimoni net 255.000  0 (255.000) 0  0 


C. Saldo, final de l’any 2013 (157.789) 0 157.789 (3.739.317) (3.739.317) 


I. Ajustos per canvis de criteri 2013 0 0 0 0 0 


II. Ajustos per errors 2013 0 0 0 0 0 


D. Saldo ajustat, inici de l’any 2014 (157.789) 0 157.789 (3.739.317) (3.739.317) 


I. Total ingressos i despeses reconeguts 0 0 24.200 1.192.937 1.217.137 


II. Operacions amb socis o propietaris 0 0 0 0 0 


III. Altres variacions del patrimoni net 157.789 (69.284) (157.789) (198.589) (267.873) 


E. Saldo, final de l’any 2014 0 (69.284) 24.200 (2.744.969) (2.790.053) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CSUC. 


 


 


 


5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe va ser tramès el 10 de 


febrer del 2016 al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. 


5.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


El CSUC ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de 


Comptes número 874, de data 7 de març del 2016, que es transcriu a continuació: 
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CSUC 


Consorci de 


Serveis Universitaris 


de Catalunya 


 


 


 


Sr. Jordi Pons i Novell 


Síndic 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


 


Senyor, 


 


En resposta a la seva carta del passat 10 de febrer, em plau comunicar-li que no 


tenim cap al·legació a fer respecte al projecte d’informe de fiscalització núm. 


20/2015-D. 


 


Li agraeixo les seves observacions que tindrem en compte de cara a futurs exercicis. 


 


Ben atentament, 


 


 


 


Miquel Puig Raposo 


Director general 


 


 


Barcelona, 7 de març de 2016 
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