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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el procediment de li-
citació del projecte de recuperació ambiental de l’abocador 
de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00002/09
Presentació p. 5

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 1/2011, de reestructuració del Departament de la Presi-
dència, pel que fa a l’adscripció del Centre d’Estudis d’Opi-
nió al dit departament
Tram. 250-00003/09
Presentació p. 5

Proposta de resolució sobre la creació d’un progra-
ma de seguretat contra la violència masclista en el Departa-
ment d’Interior
Tram. 250-00004/09
Presentació p. 6

Proposta de resolució sobre l’impuls de les activi-
tats dels creuers al port de Sant Carles de la Ràpita (Mont-
sià)
Tram. 250-00005/09
Presentació p. 7

Proposta de resolució sobre l’habilitació del port 
de Sant Carles de la Ràpita per a la descàrrega d’aliments 
peribles i el desembarcament de tripulacions estrangeres
Tram. 250-00006/09
Presentació p. 7

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
línia elèctrica subterrània per a les salines de la Trinitat, al 
delta de l’Ebre
Tram. 250-00007/09
Presentació p. 8

Proposta de resolució sobre les mesures previs-
tes per a evitar la reproducció del caragol poma al delta de 
l’Ebre
Tram. 250-00008/09
Presentació p. 8

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a afrontar la proliferació de furts i robatoris a les explo-
tacions agrícoles i ramaderes i per a garantir-ne la seguretat
Tram. 250-00009/09
Presentació p. 9

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
l’eix viari comprès entre Tàrrega i Alfarràs i l’execució de les 
obres de la variant de Bellcaire d’Urgell
Tram. 250-00010/09
Presentació p. 10

Proposta de resolució sobre el nomenament del 
president de la representació de la Generalitat en la Comis-
sió Bilateral Generalitat - Estat
Tram. 250-00011/09
Presentació p. 10

Proposta de resolució sobre l’aturada dels trens de 
la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00012/09
Presentació p. 11

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una 
moratòria en l’obertura de dos nous pous a la plataforma pe-
troliera Casablanca de Repsol, a la costa del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00013/09
Presentació p. 12

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
l’autorització i els ajuts al projecte del circuit internacional de 
kàrting de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00014/09
Presentació p. 12

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un in-
forme a la Sindicatura de Comptes o altres actu-
acions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització re-
latiu al Consorci Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 i a 
la societat Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004
Tram. 253-00002/09
Presentació p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 14

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les consultes popu-
lars sobre la independència
Tram. 300-00001/09
Presentació p. 14

Interpel·lació al Govern sobre l’impost de successi-
ons i donacions
Tram. 300-00002/09
Presentació p. 15

Interpel·lació al Govern sobre les consultes popu-
lars sobre la independència
Tram. 300-00003/09
Presentació p. 15

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Renúncia de Valentín Villagrasa Serrano a la condi-
ció de membre del Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 284-00008/08
Comunicació p. 15

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
Tram. 410-00001/09
Designació de la presidència p. 15
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Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb el conseller d’Economia i Coneixement 
per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha 
d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00012/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 55

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00013/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 56

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

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 359-00001/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 56

4.85. Sindicatura de Comptes

Resolució de 13 de gener de 2011, de convocatòria 
de concurs oposició per a la provisió d’una plaça del Cos de 
lletrats del grup A, subgrup A1 de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya
Convocatòria p. 56

Resolució de 21 de gener de 2011, de convocatòria 
de concurs oposició per a la provisió de dues places del Cos 
de Tècnics Superiors del grup A, subgrup A1 de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya
Convocatòria p. 72

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de nomenament de personal eventual del 
Parlament de Catalunya
Resolució p. 87

Jubilació d’un funcionari
Acord p. 87
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a que atesa la seva participació, a través de l’Incasòl, 
en el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cer-
danyola del Vallès, dugui a terme les accions necessàries 
per tal que es procedeixi a la licitació de la redacció del 
projecte de recuperació ambiental per buidar completa-
ment l’abocador de Can Planas al Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès, o que en el seu defecte el Consor-
ci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès adreci una consulta al Comissari de Medi Am-
bient de la Unió Europea per buscar una solució defini-
tiva per realitzar la recuperació ambiental de l’abocador 
de Can Planas al Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès, d’acord amb la normativa medi ambiental de la 
Unió Europea.

Palau del Parlament de Catalunya, 3 de gener de 2011

Enric Millo i Rocher, Eva García i Rodríguez, Pere Cal-
bó i Roca

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 1/2011, de reestructuració del 
Departament de la Presidència, pel que fa a 
l’adscripció del Centre d’Estudis d’Opinió al 
dit departament
Tram. 250-00003/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 635 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord amb el que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va aprovar la llei 6/2007 de 
17 de juliol del Centre d’Estudis d’Opinió, que va comp-
tar amb un ampli suport, inclòs el del grup parlamentari 
de CiU, que va argumentar el seu vot favorable per tal 
de «preservar-ne la independència política i partidista».

La llei en el seu article 1.3 estableix l’adscripció del CEO 
al Departament d’Economia i Finances i té com objectiu 
superar la polèmica de l’any 2003 sobre la seva possible 
utilització partidista i que va provocar la dimissió del lla-
vors director general de Comunicació del Govern David 
Madí.

El decret 1/2011 de 4 de gener que reestructura el De-
partament de Presidència adscriu el CEO a Presidència 
mitjançant la disposició transitòria quarta i «mentre no 
s’adoptin les mesures legals adients».

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el procediment 
de licitació del projecte de recuperació am-
biental de l’abocador de Can Planas, a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00002/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 610 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Eva García i Rodríguez, 
Pere Calbó i Roca, diputats, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra 
presenten la següent Proposta de resolució:

Exposició de motius

En els terrenys del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès es troba ubicat l’abocador Can Planes que ocupa 
una superfície de 182.522 m2.

Segons l’últim estudi realitzat a l’any 2008 per l’empre-
sa Idom, encarregat pel Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès, l’abocador de Can 
Planes té un volum total de residus de 2.650.664 m³, en-
tre les quals s’hi troben 330.000 metres cúbics de residus 
perillosos. D’aquest residus, hi ha una sèrie de elements 
perjudicials per la salut: benzè, tetracloroetilè, clorur de 
vinil, TPH alifàtic (C30-C40), monoclorobenzens, naf-
talè, cresols i triclorofenols, crom hexavalent, cadmi, 
sals de metalls pesants, entre d’altres.

El benzè pot provocar la mort si es respira, s’absorbeix 
o s’ingereix amb nivells molt alts, mentre que en nivells 
baixos pot causar somnolència, mareig, al·lucinacions, 
vòmits, taquicàrdia, mal de caps i migranya, confusió o 
pèrdua del coneixement. L’Organització Mundial de la 
Salut adverteix que també pot provocar leucèmia.

Segons el Departament de Salut i Serveis Humans (DHHS)  
del govern dels Estats Units, tant el tetracloroetilè com el 
clorur de vinil –emprat per fabricar PVC– són cancerí-
gens. Pel que fa al TPH –hidrocarburs totals de petroli–, 
el Centre Internacional de Investigacions sobre el Càn-
cer pot perjudicar el sistema nerviós, i alguns dels seus 
compostos també poden provocar càncer.

Tots els elements mencionats superen els límits esta-
blerts pel Reial Decret 9/2005 de sols contaminats, i el 
mateix informe Idom ho reconeix quan fa constar que 
«l’analítica realitzada en les mostres (...) llancen concen-
tracions per sobre dels nivells genèrics de referència».
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punta de l’iceberg d’un problema social molt més pro-
fund, que 1 de cada 4 dones ha patit una agressió mas-
clista d’especial gravetat al llarg de la seva vida (no no-
més produïda en l’àmbit privat, sinó també en els espais 
públics i en l’àmbit laboral), que més d’un 80% de les 
dones que han patit fets que consideren delictius, la ma-
joria a mans d’un home del seu entorn, no ho denuncien, 
que en l’àmbit de la parella i ex-parella, prop de 70.000 
dones residents a Catalunya es consideren maltractades 
el darrer any, que en l’àmbit laboral, un 4% de les dones 
que han treballat per compte d’altri s’han vist obligades, 
algun cop al llarg de la seva vida, a deixar la feina a 
causa d’un assetjament sexual i un 5,2% han estat ob-
jecte d’acomiadaments sexistes, que en l’espai públic, un 
12,2% han patit algun tipus d’agressió sexista al carrer 
l’any passat, de les quals el 3,2% assenyala que els fets li 
van produir un impacte psicològic intens

Davant d’una realitat com aquesta els poders públics 
tenen l’obligació i la responsabilitat d’actuar i d’actuar 
amb contundència.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix l’obligato-
rietat dels poders públics de «garantir que es faci front 
de manera integral a totes les formes de violència contra 
les dones»

El Govern de la Generalitat ha estat històricament im-
pulsor de polítiques públiques de gènere i en el darrer 
mandat ha impulsat de manera contundent polítiques pú-
bliques específiques per lluitar contra la violència mas-
clista

La supressió del Programa, més enllà que les seves fun-
cions hagin quedat adscrites a la Secretaria de Segure-
tat, són un indicador d’una manca d’interès en abordar 
aquesta problemàtica tal i com requereixen tant l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya com els compromisos adop-
tats a nivell internacional i de que la lluita contra la vio-
lència masclista no és un objectiu prioritari del Departa-
ment d’Interior.

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a tornar a 
crear el Programa de Seguretat Contra la Violència Mas-
clista, dins de l’estructura del Departament d’Interior».

Palau del Parlament, 12 de gener de 2011

Dolors Camats i Luís Jaume Bosch i Mestres
Portaveu Diputat

Atès que un decret no pot modificar allò que disposa una 
Llei, el grup Parlamentari d’ICV-EUiA presenta la se-
güent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar 
el decret 1/2011 de 4 de gener de reestructuració del De-
partament de Presidència pel que fa a l’adscripció del 
Centre d’Estudis d’Opinió a Presidència, restant així 
adscrit al Departament que té encomanades les compe-
tències d’Economia, tal com preveu la llei 6 /2007 de 17 
de juliol del Centre d’Estudis d’Opinió, mentre aquesta 
no sigui modificada

Palau del Parlament, 12 de gener de 2011

Dolors Camats i Luís Jaume Bosch i Mestres
Portaveu Diputat

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
programa de seguretat contra la violència 
masclista en el Departament d’Interior
Tram. 250-00004/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 656 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord amb el que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

La Disposició addicional segona del Decret 43/2011 de 4 
de gener, d’estructuració del Departament d’Interior diu 
textualment: «Resta suprimit el programa de Seguretat 
Contra la Violència Masclista». Tanmateix es suprimeix 
la Direcció del Programa i els llocs de treball restants 
adscrits a la Secretaria de Seguretat.

El programa de Seguretat Contra la Violència Masclis-
ta, creat mitjançant els Decrets 476 de 7 de desembre de 
2006 i 243/2007 de 6 de novembre ha tingut com a mis-
sió liderar les actuacions estratègiques necessàries en el 
marc de la Seguretat Pública per l’abordatge integral del 
fenomen de la violència masclista amb criteris d’excel-
lència i garantint els drets de ciutadania de les dones 
com el dret a viure sense violència, el dret a l’atenció de 
qualitat i el dret a la protecció i la seguretat.

La violència que pateixen les dones per raó del seu sexe 
esdevé un fenomen que afecta totes les cultures, grups 
socials i edats d’arreu del món i, per tant, Catalunya no 
n’està exempta.

Els resultats de l’Enquesta de Violència Masclista de Ca-
talunya, recentment presentada, demostren que els casos 
de violència masclista que es denuncien són només la 
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Proposta de resolució sobre l’habilitació 
del port de Sant Carles de la Ràpita per a la 
descàrrega d’aliments peribles i el desem-
barcament de tripulacions estrangeres
Tram. 250-00006/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 664 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Joan Bertomeu i Bertomeu, Diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

En l’actualitat hi ha determinats ports a Catalunya que 
tenen prohibit l’accés a determinats mercats de tràfic 
marítim. Aquest és el cas del port de Sant Carles de la 
Ràpita (Montsià) en el que està prohibida l’entrada dels 
productes peribles o alimentaris, el que provoca que les 
embarcacions amb aquest tipus de càrrega hagin de de-
sembarcar en altres ports pròxim, per exemple el de la 
ciutat de Tarragona (Tarragonès).

Aquesta prohibició no sempre ha estat vigent, fa uns 
anys, els vaixells carregats amb productes peribles o ali-
mentaris sí tenien permís per poder atracar i desembar-
car la càrrega en el port de Sant Carles de la Ràpita. Però 
no acaba aquí aquestes prohibicions. Fins fa poc temps, 
les tripulacions estrangeres podien desembarcar en ports 
com el de Sant Carles de la Ràpita o Alcanar, però d’un 
temps ençà no està permès el desembarcament d’aques-
tes tripulacions.

Tot això està provocant un important desplaçament del 
tràfic marítim a determinats ports de Catalunya, normal-
ment, els de major tràfic, en detriment d’aquells ports amb 
un volum de tràfic menor. Juntament amb aquesta davalla-
da de l’activitat en aquests ports la greu crisi econòmica 
està portant el sector marítim de determinats ports de Ca-
talunya a una complicada situació econòmica.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme totes les gestions necessàries per 
tal que al port de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) 
puguin descarregar vaixells amb productes peribles i/o 
alimentaris, així com desembarcar tripulacions estran-
geres, sense que hagin de desplaçar-se cap a altres ports 
pròxims.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Joan Bertomeu i Bertomeu

Proposta de resolució sobre l’impuls de les 
activitats dels creuers al port de Sant Carles 
de la Ràpita (Montsià)
Tram. 250-00005/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 663 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Joan Bertomeu i Bertomeu, Diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

Importants ports de Catalunya no gaudeixen de la possi-
bilitat de ser lloc en el que practicar creuers de passatge. 
En l’actualitat la majoria dels creuers de passatge només 
es practiquen al port de Palamós (Baix Empordà) dei-
xant a altres ports preparats i equipats per desenvolupar 
aquesta activitat sense la possibilitat d’exercir-les.

Un dels ports de Catalunya que podria ser escenari dels 
creuers de passatge és el port de Sant Carles de la Ràpita 
(Montsià), ja que les seves instal·lacions estan completa-
ment equipades i preparades per poder rebre aquest ti-
pus d’activitats. Però des de la Generalitat de Catalunya 
s’aposta per l’exclusió de ports com el de Sant Carles de 
la Ràpita en favor d’altres com el de Palamós.

Aquesta situació es va evidenciar durant l’última fira de 
Miami, tot i està prevista l’assistència de Sant Carles de 
la Ràpita en aquesta fira per l’autoritat portuària local, 
finalment es va descartar per Ports de la Generalitat en 
favor de la presència única de Palamós.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme totes les gestions necessàries per tal 
que al port de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) sigui, 
juntament amb el port de Palamós (Baix Empordà), una 
plataforma en la que desenvolupar les activitats pròpies 
dels creuers de passatge.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Joan Bertomeu i Bertomeu
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bilitat d’un soterrament cada vegada pren més força com 
a única opció viable i de garantia per a mantenir un sub-
ministrament elèctric de qualitat a la zona que permeti 
desenvolupar l’activitat extractora de sal en condicions 
òptimes. Però per això cal que les administracions públi-
ques treballin conjuntament amb l’empresa elèctrica per 
tal d’arribar a una solució viable i que aquesta es posi en 
marxa de forma immediata per tal de no ocasionar major 
perjudicis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a realitzar les gestions necessàries davant l’empresa 
titular de la línia que subministra energia a les salines 
de la Trinitat ubicades a la reserva natural parcial de la 
punta de la Banya al Delta de l’Ebre per tal que la cons-
trucció de la nova línia elèctrica subterrània a la zona 
s’iniciï el més aviat possible garantint d’aquesta forma la 
qualitat del subministrament elèctric.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Joan Bertomeu i Bertomeu

Proposta de resolució sobre les mesures 
previstes per a evitar la reproducció del ca-
ragol poma al delta de l’Ebre
Tram. 250-00008/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 666 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Joan Bertomeu i Bertomeu, Diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

Durant l’any 2009 a les Terres de l’Ebre i concretament, 
en els camps de conreus de l’arròs que s’estenen per la 
zona es va detectar, per primera vegada, l’existència de 
l’espècie pomacea bridgesii més coneguda com a cargol 
poma. Es tracten de cargols d’aigua dolça originaris de 
l’Amèrica del Sud que s’han estès a Austràlia i al sud 
d’Àsia, arribant per primera vegada a Europa als camps 
de conreus d’arròs que s’estenen pel delta del riu Ebre.

L’aparició a les Terres de l’Ebre d’aquesta espècia animal 
es deu a que s’alimenten dels brots tendres de l’arròs, pel 
que l’expansió per la zona ha estat ràpida i incontrolada 
afectant al conreu de l’arròs i a les collites de l’any pas-
sat. De moment no s’ha detectat cap cas al nostre país, 
però la ingesta del cargol poma pot provocar en les per-
sones la malaltia de la meningitis, per la qual cosa, el 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una línia elèctrica subterrània per a les sa-
lines de la Trinitat, al delta de l’Ebre
Tram. 250-00007/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 665 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Joan Bertomeu i Bertomeu, diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

Les salines de la Trinitat ubicades a la reserva natu-
ral parcial de la punta de la Banya al Delta de l’Ebre, 
s’abasteixen d’electricitat a través de la línia de més de 
sis quilòmetres que recorre la coneguda com a barra del 
Trabucador. Els habituals temporals de llevant que do-
nen lloc en aquest entorn i els canvis en la disposició de 
la sorra han malmès moltes de les torres de conducció 
de la xarxa elèctrica fins i tot deixant algunes d’aquestes 
torres dins del mar.

El mal estat de la línia elèctrica i els problemes que 
pateix s’arrosseguen des de l’any 2001, donant-se en el 
desembre del 2009 l’últim gran temporal que va tirar no-
vament algunes torres al terra. Com és normal en aquest 
tipus de situacions, les conseqüències del temporal sobre 
la xarxa elèctrica ha ocasionat que el subministrament 
elèctric no estigui garantit, arribant fins i tot a tallar-se 
en més d’una ocasió per les destrosses en la línia.

Aquests fets han causat importants i greus perjudicis a 
l’activitat extractora de sal present en aquest entorn na-
tural. Els continus talls del subministrament elèctric han 
obligat a Infosa, empresa explotadora de les salines de 
la Trinitat, aturar la seva activitat de forma reiterada el 
que ha ocasionat importants pèrdues econòmiques en 
aquests darrers anys.

Davant la lamentable situació en la que es troba aques-
ta línia elèctrica des de fa prop d’una dècada, el sector 
afectat per el mal estat de la xarxa elèctrica treballa per 
la seva millora, convidant, fins i tot, a participar en el 
cost de construcció d’una nova línia elèctrica que garan-
teixi la bona qualitat del subministrament energètic.

Durant tot el temps en el que s’ha vingut reclamant una 
millora de la xarxa elèctrica d’aquesta zona, les adminis-
tracions públiques han adoptat una actitud passiva fins 
els darrers mesos, en els que tant la Generalitat de Ca-
talunya, així com el Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí han iniciat gestions per tal d’arribar a un 
acord que conclogui en la substitució de l’actual línia 
elèctrica després d’una dècada de decadència energètica.

Molts són els projectes que sobre els que s’ha treballat 
per tal de procedir a la substitució de la línia que dis-
corre sobre la barra del Trabucador, però degut a que es 
troba dins del Parc Natural del Delta de l’Ebre, la possi-
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Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a afrontar la proliferació de 
furts i robatoris a les explotacions agrícoles 
i ramaderes i per a garantir-ne la seguretat
Tram. 250-00009/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 667 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Joan Bertomeu i Bertomeu, Diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

En el sector agrari sempre han existit furts i/o robatoris 
de collites, fruits, planters, etc., en els últims temps. Però 
de forma especial en els passats mesos la situació ha em-
pitjorat substancialment.

S’han ampliats els objectius susceptibles de ser robats, 
no tan solos els ja mencionats, sinó també altres de major 
valor i importància com la maquinària agrícola, els mo-
tors de rec, tan elèctrics com dièsel, les línies d’electri-
ficació de les explotacions agràries, coure especialment, 
els estris propis de les masies, i en general tot allò que 
pugui tenir un mínim de valor pels causants d’aquests 
robatoris. Valors que sempre es desproporcionat compa-
rat amb l’enorme quantia de les destrosses i perjudicis de 
tot tipus que causen als agricultors i ramaders en els seu 
patrimoni, arribant en alguns casos a lesions físiques.

És per tant necessari, instar al Govern, tant autonòmic, 
com central, a adoptar mesures de caràcter preventiu i le-
gal per acabar, o almenys reduir al mínim, els creixents 
robatoris, furts i la inseguretat general que s’ha generat 
en el sector agrari i rural davant la sensació d’impunitat 
dels autors d’aquests delictes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Incrementar la vigilància i la protecció de les instal-
lacions, maquinaria, aparells, combustibles, magatzems, 
etc., de les finques agràries.

2. Incrementar, en Col·laboració amb les entitats locals, 
el control i la vigilància del origen dels productes agroa-
limentaris que es venen en els marcats de viles i ciutats 
de Catalunya, per evitar la comercialització de les colli-
tes que han estat objecte de robatoris i que manquen del 
mínim control d’origen i seguretat alimentària.

3. Sol·licitar al Govern de l’Estat promoure la modifica-
ció del Codi Penal per elevar la tipificació dels delictes 
comesos contra els mitjans i la propietat en el medi rural 
i agrari.

perill de l’espècia no és només a les plantacions d’arròs, 
sinó també a les persones i consumidors.

Davant aquesta greu situació detectada durant l’estiu de 
l’any 2009, el Govern de la Generalitat es va acordar a 
dur a terme un seguit d’actuacions per evitar l’expan-
sió del cargol poma. Però davant la situació actual s’ha 
demostrat que les actuacions posades en marxa no han 
estat eficaces, pel que no han aconseguit frenar l’expan-
sió d’aquesta cargol abans de sembrar la nova collita per 
aquest any.

En els darrers dies, la nova aparició d’exemplars de car-
gol poma ha encès de nou les alarmes del sector. El car-
gol poma s’ha estès al marge esquerra del delta de l’Ebre 
afectant a més de 8 hectàrees de camps d’arròs en el ter-
me municipal de L’Aldea (Baix Ebre). Davant aquest fet, 
no es podrà conrear la zona per evitar l’afectació a les 
plantacions d’arròs.

Durant el passat mes de juliol de 2010 el Govern de la 
Generalitat va decidir catalogar com a plaga l’expansió 
del cargol poma al delta de l’Ebre. Però cal anar més 
enllà i promoure en l’àmbit europeu i també en l’estatal 
l’adopció de més mesures per lluitar contra la plaga del 
cargol poma.

Des dels sindicats agraris i les organitzacions agràries 
més representatives venen reclamant que les diverses 
administracions públiques actuïn urgentment i de forma 
coordinada per tal de minimitzar les pèrdues que al sec-
tor de l’arròs està ocasionant el cargol poma, així com 
trobar la fórmula per evitar una nova extensió de la plaga 
d’aquesta espècie per més zones del delta de l’Ebre que 
puguin posar en perill una de les activitats principals de 
la zona, l’activitat arrossaire.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Sol·licitar, a través dels mecanismes adients, a les ins-
titucions de la Unió Europea els recursos necessaris per 
combatre la plaga del cargol poma existent al delta de 
l’Ebre.

2. Reclamar al Ministeri de Medi Ambient, Medi Ru-
ral i Marí la realització d’estudis per conèixer amb més 
exactitud l’espècia del cargol poma i la seva afectació 
als conreus de l’arròs, així com l’adopció de mesures ur-
gents de control i lluita contra la plega d’aquesta espècie.

3. Posar en marxa, d’acord amb el sector afectat, les ac-
tuacions necessàries per combatre la plaga del cargol 
poma, així com destinar els recursos humans necessaris 
per reduir el nombre actual d’exemplars de cargol poma 
a als camp d’arròs del delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Joan Bertomeu i Bertomeu
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Per tot això, el grup parlamentari d’Esquerra presenta la 
següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

– «Dur a terme les obres de condicionament i millora 
de l’eix viari Tàrrega-Balaguer-Alfarràs (C-53 i C-26), 
incloent al seu desdoblament i la posterior conversió en 
autovia»

– «Realitzar de manera urgent l’execució les obres de la 
nova variant de Bellcaire d’Urgell a la C-53»

Palau del Parlament, 17 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló Carmel Mòdol i Bresolí
Portaveu Diputat

Proposta de resolució sobre el nomena-
ment del president de la representació de 
la Generalitat en la Comissió Bilateral Ge-
neralitat - Estat
Tram. 250-00011/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord amb el que 
preveu els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

L’article 183 de l’Estatut d’Autonomia defineix les fun-
cions i composició de la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat. L’article 183.1 estableix que la Comissió «cons-
titueix el marc general i permanent de relació entre el 
Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat.»

El Reglament de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
aprovat per la mateixa Comissió el 16 d’abril de 2007, 
estableix en el seu article 3.2 que «correspon a cada una 
de les parts que la constitueixen designar les autoritats o 
càrrecs en els quals recau aquesta representació» i que 
«pel que fa a la representació de la Generalitat de Ca-
talunya, la delegació de la seva assistència o substitució 
haurà de recaure en una persona que tingui el càrrec amb 
rang de Secretaria General o Secretaria Sectorial, com 
a mínim» remarcant així el caràcter de la part catalana 
de la Comissió com a representant del Govern de la Ge-
neralitat.

D’altra banda el Decret 21/2011 de 4 de gener, d’estruc-
turació del Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals atribueix a aquest Departament i en concret a 
l’Oficina Tècnica de Suport en matèria de traspassos, el 

4. Instar al Govern de l’Estat l’establiment a l’Entitat Es-
tatal d’Assegurances Agràries, en coordinació amb les 
Organitzacions Agràries Professionals i Cooperatives 
una línia d’assegurances que inclogui la cobertura de 
furts i robatoris en el medi rural i agrari.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Joan Bertomeu i Bertomeu

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de l’eix viari comprès entre Tàrrega i 
Alfarràs i l’execució de les obres de la vari-
ant de Bellcaire d’Urgell
Tram. 250-00010/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 690 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, i Carmel Mòdol i Bre-
solí, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de re-
solució sobre el condicionament i millora de l’eix viari 
Tàrrega-Balaguer-Alfarràs

Exposició de motius

La C-53, és una carretera de la xarxa bàsica que uneix 
Tàrrega amb Balaguer. El seu recorregut s’inicia a l’A-2 
i acaba a la carretera C-13. Actualment travessa diversos 
nuclis urbans: Anglesola, Tornabous-Tarròs- la Fuliola i 
Bellcaire d’Urgell.

La C-26 també és una infraestructura que forma part de 
la xarxa viària bàsica de Catalunya, s’inicia a Balaguer, i 
connecta amb la futura autovia A-14 Lleida-Viella i túnel 
de Viella (desdoblament de N-230) . Passat Alfarràs, la 
via continua fins a Aragó, on enllaça amb l’A-140 que 
duu a Binefar. Al seu pas pel Principat de Catalunya, la 
C-26 travessa diversos nuclis urbans: Castelló de Farfa-
nya, Algerri i Alfarràs

Totes dues carreteres formen part de l’eix Tàrrega-Bala-
guer-Alfarràs format per les carreteres C-53 i C-26 entre 
l’autovia A-2 i la futura autovia A-14. El condicionament 
i millora d’aquest eix inclou la realització de la variant 
de Bellcaire d’Urgell, es tracta d’un tram de la C-53 amb 
una elevada intensitat de trànsit i una alta sinistralitat.

El Pla territorial parcial de Ponent, instrument de plani-
ficació territorial tan reclamat per donar visió de conjunt 
en l’àmbit supramunicipal i impulsat i desplegat pel go-
vern de la Generalitat des de l’any 2004. El Pla determi-
na el condicionament i millora d’aquest eix com a una 
actuació prioritària sobre la xarxa estructurant primària 
de les Terres de Lleida.
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ferroviaris, des de Rodalies de Catalunya, a la circulació 
del trens d’alta velocitat i regionals. Al mateix temps hi 
tenen inici i final diverses línies d’autobusos que connec-
ten l’estació amb diversos punts estratègics de l’entorn 
metropolità (equipaments públics, polígons industrials, 
Zona Franca, etc.).

Amb aquests serveis, l’estació de El Prat de Llobregat 
representa un important nus de comunicació, en el que 
haurà d’estar present el major número de línies possibles, 
així també totes aquestes línies hauran de tenir parada 
en aquesta estació.

A aquesta estació actualment hi tenen parada totes les 
línies de Rodalies que hi circulen, però la línia R2 que 
connecta Sant Vicenç de Calders amb Maçanet només hi 
paren els trens durant una petita franja horària a primera 
hora del matí en sentit Barcelona. No té cap sentit que 
amb la rellevància que ha adquirit aquesta estació, com 
a estació intermodal, hores d’ara, la línia R2 de Sant Vi-
cenç de Calders a Maçanet no hi tinguin parada tots els 
combois que hi circulen en els dos sentits.

Els motius al·legats fins ara per l’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries són de caràcter tècnic. La tècnica i 
els sistemes constructius en els últims anys han avançant 
d’una forma tant extraordinària, que han fet possible la 
construcció i la posada en marxa d’infraestructures que 
fa pocs anys eren impensables. Els problemes tècnics 
que a dia d’avui s’esgrimeixen per justificar la impossi-
bilitat que la R2 tingui parada al Prat de Llobregat no 
semblen motius suficients per que hores d’ara no s’hagin 
pogut solucionar. La resolució definitiva d’aquests repre-
sentaria la millora de la mobilitat de la zona, així com 
reduiria notablement el temps d’espera dels seus usuaris, 
ja que amb les mateixes línies s’augmentaria la freqüèn-
cia de trens que passen per aquesta estació.

Aquesta incidència i la seva important afectació als 
usuaris dels transport ferroviari ha encoratjat, des de fa 
anys, diverses iniciatives, com la recollida de signatures 
per part dels usuaris, la presentació de diverses mocions 
que han estat aprovades per unanimitat per l’ajuntament 
del Prat de Llobregat, així com resolucions recents del 
Congrés de Diputats, març de 2009 i l’aprovada també al 
mateix any a la Comissió de Política Territorial del Par-
lament de Catalunya. Aquestes dues resolucions instaven 
al govern de l’Estat a «reforçar l’estació intermodal del 
Prat com a intercanviador, incrementant el nombre de 
trens amb parada a aquesta estació i resolent els proble-
mes tècnics que dificulten l’aturada de tots els trens de la 
línia C-2 que circulen, en ambdós sentits, entre Barcelo-
na i Sant Vicenç de Calders»

Actualment aquesta situació encara persisteix. Però ara 
des del passat mes de gener de 2010 la Generalitat de Ca-
talunya ha assumit les competències del servei de trens 
de rodalies i, amb data 1 de gener d’enguany, també la 
dels trens regionals. Per aquest motiu es l’administració 
de la Generalitat qui te a les seves mans la resolució de-
finitiva d’aquest tema.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
presenta la següent,

suport a les tasques de la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat.

Malgrat aquesta regulació el Govern ha decidit nome-
nar al Portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió al Congrés de Diputats, que no forma part del Go-
vern i que no hi té cap més vinculació que formar part 
de la mateixa coalició que governa Catalunya, com a 
President de la representació del Govern a la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat.

Aquest nomenament trenca amb l’esperit de l’Estatut, 
pot entrar en contradicció amb el Reglament de la Co-
missió i posa una Oficina del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals al servei d’una persona que 
no és membre del Govern, constituint una evident barre-
ja dels interessos de partit o coalició amb els interessos 
institucionals del Govern.

Proposta de resolució

«El Parlament insta al Govern a deixar sense efecte el 
nomenament del senyor Josep Antoni Duran i Lleida 
com a President de la representació del Govern a la Co-
missió Bilateral Generalitat-Estat i a procedir a un nou 
nomenament d’entre els membres del Govern»

Palau del Parlament, 12 de gener de 2011

Dolors Camats i Luís Jaume Bosch i Mestres
Portaveu Diputat

Proposta de resolució sobre l’aturada dels 
trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00012/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 705 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra, i Oriol Amorós i March, diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució sobre l’aturada 
de tots els combois de la línia R2, de Sant Vicenç de 
Calders a Maçanet, a l’estació del Prat de Llobregat.

Exposició de motius

La construcció de la línia d’Alta Velocitat Madrid Barce-
lona es va construir amb la voluntat d’apropar-la el mà-
xim possible a l’aeroport de Barcelona - El Prat per, en 
el futur, fer parada a l’estació més propera, la del Prat de 
Llobregat. Així es conferia a l’estació del Prat de Llobre-
gat com a futura estació intermodal on confluiran, a més, 
la línia L9 de metro, actualment en fase de construcció 
avançada, i també l’arribada de la L1. Actualment en 
aquesta estació conflueixen diversos mitjans de transport 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat a 
què estableixi una moratòria en l’obertura dels dos pous 
nous en la plataforma Casablanca fins que es resolguin 
les causes judicials obertes i es comprovi què l’empresa 
Repsol compleix i va complir els protocols de seguretat 
ambiental.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau i Juan
Portaveu Diputada

Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció de l’autorització i els ajuts al projecte del 
circuit internacional de kàrting de Llinars del 
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00014/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 900 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Salvador Milà i Solso-
na, diputat del grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord 
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenten la següent proposta de resolució 
per que es reconsideri la instal·lació d’un circuit de Kàr-
ting al municipi de Llinars del Vallès (Vallès Oriental):

Exposició de motius

El projecte de Circuit de karts de Catalunya al terme 
municipal de Llinars del Vallès, ha estat promogut i ges-
tionat per l’empresa Circuit de Karting de Catalunya, 
S. L., amb el suport del Consell Català de l’Esport i de 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès que va promoure i fer 
aprovar una modificació puntal del seu planejament ur-
banístic general per fer possible aquesta instal·lació en 
sòl qualificat com a no urbanitzable, de caràcter rús-
tic, en uns terrenys emplaçats en un connector biològic 
entre el Montseny i la Plana del Vallès, en el límit mu-
nicipal amb Cardedeu i molt a prop de Sant Antoni de 
Vilamajor.

Aquesta infraestructura té l’oposició dels Ajuntaments 
de Cardedeu i de Sant Antoni de Vilamajor, manifestada 
als plens municipals d’ambdós consistoris, com també 
té l’oposició de la Plataforma Stop Kàrting, plataforma 
ciutadana que aplega més de 1.600 persones dels tres 
municipis i amb 43 entitats adherides.

La ubicació escollida per a la instal·lació del projecte és 
totalment inadequada. Més enllà de la qualificació de 
l’espai com a connector ecològic, recollida pel Pla Ge-
neral d’Urbanisme del propi Ajuntament de Llinars, i del 
seu interès paisatgístic, cal considerar que la topografia 
dels terrenys destinats a la construcció del circuit fa es-

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a trobar el més aviat possible la solució als proble-
mes tècnics que, actualment, encara impossibiliten que 
tots els combois de la línia R2 de Rodalies de Catalunya, 
Sant Vicenç de Calders-Maçanet, tinguin parada a l’esta-
ció del Prat de Llobregat.»

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu Diputat

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una moratòria en l’obertura de dos nous 
pous a la plataforma petroliera Casablanca 
de Repsol, a la costa del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00013/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 885 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del grup parlamenta-
ri ICV-EUiA, i Hortènsia Grau Juan, diputada, d’acord 
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

El juny de 2009 la plataforma de l’empresa Repsol què 
feia els sondejos davant de la costa del Delta de l’Ebre 
va vessar a la mar uns 130.000 litre de cru i oli, sense 
comunicar els dos accidents què és van detectar per ras-
treig aeri i pels quals hi ha obertes diligències al Jutjat 
d’Instrucció número 3 de Tarragona.

El 22 de desembre de 2010 una avaria en el sistema de 
bombatge del petroli que la plataforma «Casablanca» de 
Repsol envia a la refineria de Tarragona va provocar el 
vessament de més de 180 metres cúbics de cru.

El 9 de gener de 2011 un vessament al pantalà de Repsol 
a Tarragona, del qual en un primer moment l’empresa 
només comunica el menor de 100 litres al port, provoca 
una altra taca d’entre 5.000 i 15.000 litres davant de la 
platja de la Pineda.

Repsol té previst posar en funcionament dos nous pous, 
«Montanazo» y «Lubina» a la plataforma Casablanca, 
davant de la costa del Delta de l’Ebre, autorització què 
resta pendent de la decisió del govern de l’Estat, en un 
moment en què la Comissió Europea està plantejant una 
normativa més restrictiva arran de l’accident de BP al 
Golf de Mèxic.

Per tots els motius al·legats, i tenint en compte també l’alt 
valor ecològic de la zona del Delta de l’Ebre, el grup par-
lamentari sotasignat presenta la següent:
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3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 
A ENCOMANAR UN INFORME A 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sin-
dicatura de Comptes de l’elaboració d’un 
informe de fiscalització relatiu al Consorci 
Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 i a 
la societat Fòrum Universal de les Cultures 
Barcelona 2004
Tram. 253-00002/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 648

Acord: Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes: Mesa del Parlament, 
25.01.2011. Procediment: l’establert als articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu, Maria de 
los Llanos de Luna Tobarra, Portaveu adjunt, Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, 
Eva Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa 
Xandri Pujol, Alícia Alegret Martí, Jordi Cornet i Ser-
ra, Pere Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi 
Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas 
Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i 
José Antonio Coto Roquet, Diputades i Diputats, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145, 146 i 168 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent proposta de 
resolució per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de la Sindicatura de Comptes:

Exposició de motius
El Fòrum de les Cultures 2004 ha estat un important 
esdeveniment cultural que es va celebrar a la ciutat de 
Barcelona durant l’any 2004, i va servir per impulsar la 
construcció d’importants obres d’infraestructures i dur a 
terme una reordenació urbanística en la zona de Diago-
nal Mar i el Besòs.

El conjunt d’actes duts a terme durant els mesos en que 
va durar el Fòrum i en els anys precedents a la seva in-
auguració, així com el cost de les diferents obres públi-
ques que es van impulsar durant els darrers anys amb 
motiu del Fòrum, va mobilitzar molts recursos econò-
mics i financers i va justificar la celebració de tot tipus de 
contractes i de convenis per part del Consorci Fòrum de 
les Cultures Barcelona 2004, organisme encarregat de la 
gestió i administració de l’esdeveniment.

Tanmateix, la societat Fòrum Universal de les Cultures 
Barcelona 2004, SA, de la que es accionista únic el refe-
rit Consorci, tenia per objecte social la preparació, exe-
cució i aprofitament del Fòrum així com l’organització 

pecialment greus els impactes visual i acústic de l’acti-
vitat, incidint això de manera negativa en la qualitat de 
vida dels veïns i les veïnes dels barris més propers, tant 
del terme de Llinars com del de Cardedeu.

D’altra banda, projectes com aquest van en una línia 
equivocada i contrària a l’interès del conjunt de la ciu-
tadania: la generació d’una nova conurbació al voltant 
de l’eix de serveis de l’antiga carretera de Girona, amb 
l’amenaça de generar una continuïtat urbana entre les ac-
tuals trames diferenciades dels nuclis de Cardedeu i de 
Llinars, que va en contra dels criteris del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona de compactació i preservació 
dels espais lliures de valor agrari i ecològic, en especial 
aquells situats en les planes del Vallès.

La ubicació proposada crearia un greu impacte en la mo-
bilitat dels entorns, ja de per sí prou complicada, tant en 
les vies –C35 i AP7– que servirien d’accés al circuit des 
de la Regió Metropolitana com a través de la trama urba-
na dels nuclis de Llinars i Cardedeu.

Des del punt de vista financer, la viabilitat d’aquest pro-
jecte és més que dubtosa en l’actual situació de crisis 
econòmica i de reducció dels pressupostos de la Genera-
litat, per tal com el projecte total contempla una inversió 
total de 6.700.000 euros finançat de la forma següent: 
Institut Català de Finances 2.000.000 d’euros, préstec a 
20 anys, 3 anys de carència, tipus interès eur.3m + 2,75%; 
Consell Català Esport 1.800.000 euros de subvenció; So-
cis ampliació de capital 900.000 euros, i d’altres entitats 
financeres, 2.000.000 d’euros amb un préstec sindicat. 
El compte d’explotació es basa en les aportacions del so-
cis i el lloguer de les instal·lacions, així com organitzant 
events internacionals. És a dir, és un projecte privat que 
es finança majoritàriament amb diners públics –subven-
cions, aportacions i crèdit del ICF– que en aquests mo-
ments ha de ser replantejat forçosament, i sense que les 
previsions d’aportació privada i de generació de recursos 
siguin suficients ni tinguin la solvència i credibilitat mí-
nima necessàries.

És per tot això que el grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Gene-
ralitat a:

Reconsiderar en el marc de les seves competències, l’au-
torització així com els ajuts acordats per a la construcció 
del Circuit Internacional de Karts de Llinars del Vallès 
(Vallès Oriental); a cercar els consensos necessaris amb 
totes els administracions i entitats interessades o afecta-
des pel projecte per tal de buscar un emplaçament més 
adequat en el territori català, amb ple respecte als crite-
ris de sostenibilitat ambiental i equilibri territorial, així 
com a reconsiderar-ne el finançament, sense aportació 
de fons ni crèdits públics, en atenció a l’actual situació 
econòmica general i financera de la Generalitat.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu Diputat
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2011 al 09.02.2011).

Finiment del termini: 10.02.2011; 9.30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.01.2011.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les consultes 
populars sobre la independència
Tram. 300-00001/09

Presentació
Uriel Bertran Arrué
Reg. 627 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Uriel Bertran i Arrué, diputat de Solidaritat Catalana per 
la Independència, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta la interpel-
lació següent al Govern per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 19 i 20 de 
gener d’enguany.

– Quin és el capteniment del Govern i específicament de 
la Conselleria de Justícia en relació a les consultes popu-
lars sobre la Independència que s’han celebrat i s’estan 
celebrant arreu de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2011

Uriel Bertran i Arrué
Diputat de Solidaritat Catalana per la Independència

d’actes culturals, esportius, etc., amb motiu de l’esdeve-
niment.

Les aportacions de les administracions (Estat, Generali-
tat i Ajuntament) a l’esdeveniment van pujar la quantitat 
de 214,9 milions d’euros, finançant un terç cada admi-
nistració. Del total de 810 milions en inversions, 744,8 
milions d’euros van ser finançats per administracions 
públiques.

El Consorci es va dissoldre per acord de l’Assemblea Ge-
neral de 25 de març de 2005 i la societat Fòrum Uni-
versal de les Cultures Barcelona 2004, SA, també en la 
mateixa data per Acord de la seva Junta General d’Acci-
onistes. Ambdues entitats es troben actualment en perí-
ode de liquidació.

En aquest context, doncs, i amb l’objectiu de clarificar 
l’estat dels comptes del Fòrum de Barcelona 2004, el 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, en 
compliment del principi de transparència que informa i 
ha de regir la gestió pública, considera convenient instar 
al màxim òrgan fiscalitzador dels comptes de les Admi-
nistracions i les entitats públiques de Catalunya, la Sin-
dicatura de Comptes, a què dictamini sobre la contra-
ctació, les despeses efectuades, i en definitiva sobre els 
comptes del Consorci Fòrum de les Cultures Barcelona 
2004, organisme encarregat de la gestió i administració 
del Fòrum de Barcelona, així com dels comptes de la so-
cietat Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
SA, des de la seva constitució fins a la finalització de 
l’esdeveniment.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, atesa la participació de la 
Generalitat de Catalunya en els òrgans de gestió i ad-
ministració del Consorci del Fòrum de les Cultures Bar-
celona 2004, encomana a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya a què, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comp-
tes, procedeixi a l’elaboració de:

1. Un informe de fiscalització relatiu a la gestió compta-
ble, les despeses, els contractes i convenis, i els comptes 
del Consorci Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, des 
de la seva constitució fins a l’acabament de la seva acti-
vitat de gestió i administració del Fòrum de les Cultures 
2004.

2. Un informe de fiscalització relatiu a la gestió compta-
ble, les despeses, els contractes i convenis, i els comptes 
de la societat Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, SA, des de la seva constitució l’any 2000.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2011

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, Josep Enric Millo i 
Rocher, Jordi Cornet i Serra, M. de Llanos de Luna To-
barra, Pere Calbó i Roca, Maria José Garcia Cuevas, Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet Navarro, Eva 
Garcia Rodríguez, José Antonio Coto Roquet, Pedro 
Chumillas Zurilla, Rafael López Rueda, Santi Rodrí-
guez Serra, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, 
Rafael Luna i Vivas, Juan Bertomeu i Bertomeu, Alícia 
Alegret Martí

http://www.sindicatura.org/c/document_library/get_file?folderId=24645&name=DLFE-10302.pdf
http://www.sindicatura.org/c/document_library/get_file?folderId=24645&name=DLFE-10302.pdf
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Renúncia de Valentín Villagrasa Serrano a la 
condició de membre del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 284-00008/08

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, amb data del 20 de desembre de 2010, 
Valentín Villagrasa Serrano va renunciar a la condició de 
membre del Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, càrrec per al qual havia estat elegit pel Parlament en 
la sessió plenària tinguda el 18 de febrer de 2009, d’acord 
amb l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institu-
cionals
Tram. 410-00001/09

Designació de la presidència
Reg. 751 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, en virtut de l’article 41 del Reglament del 
Parlament comunica que la persona proposada pel nostre 
grup per ocupar la Presidència de la Comissió d’Afers 
Institucionals és la Diputada Marina Geli i Fàbregas.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’impost de 
successions i donacions
Tram. 300-00002/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 643 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb allò que preveu l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent Interpel-
lació:

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
l’Impost de Successions i Donacions de Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del G. P. Socialista

Interpel·lació al Govern sobre les consultes 
populars sobre la independència
Tram. 300-00003/09

Presentació
Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 880 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A lA MesA del PArlAMent

Uriel Bertran i Arrué, diputat del Grup Mixt - Solidaritat 
Catalana per la Independència, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta 
la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 
10 de febrer d’enguany.

– Quin és el capteniment del Govern i específicament de 
la Conselleria de Justícia en relació a les consultes popu-
lars sobre la Independència que s’han celebrat i s’estan 
celebrant arreu de Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2011

Uriel Bertran i Arrué
Diputat del Grup Mixt
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– Marina Geli i Fàbregas
– Laia Bonet Rull
– Ernest Maragall Mira
– Joaquim Nadal i Farreras

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals és la Diputada Laia Bonet Rull.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 820 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissions permanents legislatives:

Comissió d’Afers Institucionals:

Portaveu: Joan Herrera i Torres.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Partit Popular de 
Catalunya 
Reg. 844 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Afers Institucionals

– Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez (portaveu)
– Sr. Josep Enric Millo i Rocher.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 747 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió d’Afers Institucionals.

– Joan Puigcercós i Boixassa

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió d’Afers Institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola
Lluís Corominas i Díaz
Jordi Turull i Negre
Ramon Espadaler i Parcerisas
Dolors Batalla i Nogués
David Bonvehí i Torras (portaveu)
Pere Regull i Riba
Mercè Jou i Torras

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 792 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
d’Afers Institucionals són els Diputats que es relacionen 
a continuació:
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Composició de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost
Tram. 410-00002/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Antoni Fernàndez Teixidó

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 749 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra a la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

– Sergi de los Ríos i Martínez

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011
Reg. 790 i 784

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Constitució, ratificació de la presidenta i 
elecció del vicepresident i de la secretària

Comissió d’Afers Institucionals

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Afers Institucionals.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Dolors Batalla i Nogués
David Bonvehí i Torras
Lluís M. Corominas i Díaz
Ramon Espadaler i Parcerisas
M. Mercè Jou i Torras
Oriol Pujol i Ferrusola
Pere Regull i Riba
Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari Socialista

Laia Bonet i Rull
Marina Geli i Fàbrega
Ernest Maragall i Mira
Joaquim Nadal i Farreras

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Josep Enric Millo i Rocher

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

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

Joan Herrera Torres

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Joan Puigcercós i Boixassa

El Grup Parlamentari Socialista, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 
41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 
19 de gener de 2011, ha designat presidenta la diputada 
Marina Geli i Fàbrega, la qual ha estat ratificada per la 
Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
dent el diputat Pere Regull i Riba, i secretària, la diputa-
da M. Mercè Jou i Torras.

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011
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Comissions permanents legislatives:

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost:

Portaveu: Joan Herrera i Torres.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 845 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Economia, Finances i Pressupost

– Sr. Josep Enric Millo i Rocher (portaveu)
– Sr. Pedro Chumillas Zurilla.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Constitució, ratificació del president i elecció 
de la vicepresidenta i del secretari

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

El dia 19 de gener a dos quarts de cinc de la tarda i deu 
minuts, en la sessió que ha convocat la presidenta del 
Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Antoni Fernández Teixidó
Albert Batalla i Siscart
Lluís Guinó i Subirós
M. Mercè Jou i Torras
Josep Poblet i Tous
Montserrat Ribera i Puig
Joan Maria Sardà i Padrell
Maria Senserrich i Guitart

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Albert Batalla i Siscart
Antoni Fdez. Teixidó
Lluís Guinó i Subirós
Mercè Jou i Torras
Josep Poblet i Tous
Montserrat Ribera i Puig (portaveu)
Joan M. Sardà i Padrell
Maria Senserrich i Guitart

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 794 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost són els Diputats que 
es relacionen a continuació:

– Montserrat Capdevila Tatché
– Rocio Martinez-Sampere Rodrigo
– Jaume Collboni i Cuadrado
– Josep Maria Sabaté Guasch

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupostos és la Diputada Rocio Martinez-
Sampere Rodrigo.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 821 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 750 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió d’Empresa i Ocupació

– Oriol Amorós i March

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió d’Empresa i Ocupació

Albert Batalla i Siscart
Meritxell Borràs i Solé
Xavier Dilmé i Vert
Dolors Gordi i Julià
Antoni Fernàndez Teixidó
Begonya Montalban i Vilas
Neus Munté i Fernàndez
Carles Pellicer i Punyed (portaveu)

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 800 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació són els Diputats que es relacionen 
a continuació:

Grup Parlamentari Socialista

Montserrat Capdevila Tatché
Jaume Collboni Cuadrado
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Josep M. Sabaté Guasch

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pedro Chumillas Zurilla
Josep Enric Millo i Rocher

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

Joan Herrera Torres

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Sergi de los Ríos i Martínez

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat president 
el diputat Antoni Fernández Teixidó, el qual ha estat ra-
tificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Montserrat Capdevila Tatché, i secre-
tari, el diputat Joan Maria Sardà i Padrell.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell Antoni Fernández Teixidó

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Composició de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 410-00003/09

Designació de la presidència
Reg. 850 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica la de-
signació dels diputats i diputades que seran President o 
Presidenta de cadascuna de les Comissions:

Comissió: Empresa i Ocupació

Comuniquem que el diputat Senyor Rafel Luna i Vivas 
en serà President de la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya
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Constitució, ratificació del president i elecció 
de la vicepresidenta i de la secretària

Comissió d’Empresa i Ocupació

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Albert Batalla i Siscart
Meritxell Borràs i Solé
Xavier Dilmé i Vert
Antoni Fernández Teixidó
Dolors Gordi i Julià
Begonya Montalban i Vilas
Neus Munté i Fernàndez
Carles Pellicer i Punyed

Grup Parlamentari Socialista

Montserrat Capdevila Tatché
Judit Carreras Tort
Jaume Collboni Cuadrado
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael Luna Vivas
Santi Rodríguez i Serra

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

Laura Massana Mas

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Oriol Amorós i March

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, al 
qual ha correspost la presidència de la Comissió, de con-
formitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat 
president el diputat Rafael Luna Vivas, el qual ha estat 
ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Dolors Gordi i Julià, i secretària, la 
diputada Begonya Montalban i Vilas.

El secretari en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Carles Pellicer i Punyed Rafael Luna Vivas

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

– Jaume Collboni i Cuadrado
– Montserrat Capdevila i Tatché
– Judit Carreras i Tort
– Rocio Martinez-Sampere Rodrigo

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació és el Diputat Jaume Collboni i Cuadrado.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 834 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissions permanents legislatives:

Comissió d’Empresa i Ocupació:

Portaveu: Laura Massana i Mas.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 850 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Empresa i Ocupació

– Sr. Santiago Rodríguez i Serra (Portaveu)
– Sr. Rafel Luna i Vivas.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya
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Joan Reñé i Huguet
Josep Rull i Andreu

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 793 i 819 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comis-
sió de Justícia són els Diputats que es relacionen a con-
tinuació:

– Manuela de Madre Ortega
– Agnès Pardell i Veà
– Laia Bonet Rull
– Esteve Pujol i Badà

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de Justícia és 
la Diputada Agnès Pardell i Veà.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 828 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissions permanents legislatives:

Comissió de Justícia:

Portaveu: Salvador Milà i Solsona.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09

Designació de la presidència
Reg. 843 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 41 del Reglament de la Cambra, fa avinent la 
següent adscripció:

Sr. Salvador Milà i Solsona com a president de la Comis-
sió de Justícia.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 748 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió de Justícia.

– Pere Aragonès i Garcia

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió de Justícia

David Bonvehí i Torras
Lluís Guinó i Subirós
Anabel Marcos i Vilar
Anna Miranda i Torres (portaveu)
Begonya Montalban i Vilas
Elena Ribera i Garijo
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Pere Aragonès i Garcia

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 
41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, ha designat president el diputat 
Salvador Milà i Solsona, el qual ha estat ratificat per la 
Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Manuela de Madre Ortega, i secretari, 
el diputat Lluís Guinó i Subirós.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Lluís Guinó i Subirós Salvador Milà i Solsona

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/09

Designació de la presidència
Reg. 755 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, en virtut de l’article 41 del Reglament del 
Parlament comunica que la persona proposada pel nostre 
grup per ocupar la Presidència de la Comissió d’Interior 
és el Diputat Celestino Corbacho Chaves.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 752 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió d’Interior.

– Oriol Amorós i March

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 855 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Justícia

– Sra. Maria de los Llanos de Luna Tobarra (portaveu)
– Sra. Maria José Garcia Cuevas.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Constitució, ratificació del president i elecció 
de la vicepresidenta i del secretari

Comissió de Justícia

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de Justícia.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

David Bonvehí i Torras
Lluís Guinó i Subirós
Anna Isabel Marcos i Vilar
Anna Miranda i Torres
Begonya Montalban i Vilas
Joan Reñé i Huguet
Elena Ribera i Garijo
Josep Rull i Andreu

Grup Parlamentari Socialista

Laia Bonet Rull
Manuela de Madre Ortega
Agnès Pardell Veà
Esteve Pujol Badà

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

María de Llanos de Luna Tobarra
María José Garcia Cuevas

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

Salvador Milà i Solsona
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Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 836 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissions permanents legislatives:

Comissió d’Interior:

Portaveu: Jaume Bosch i Mestres.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 857 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Interior

– Sr. Pere Calbó i Roca (portaveu)
– Sr. Jordi Cornet i Serra.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i del secretari

Comissió d’Interior

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Interior.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió d’Interior

Marta Alòs i Lòpez
Francesc Bragulat i Bosom
Xavier Crespo i Llobet
Jaume Domingo i Planes
Lluís Guinó i Subirós (portaveu)
Marta Llorens i García
Joan Recasens i Guinot
Josep Sicart i Enguix

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 797 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
d’Interior són els Diputats que es relacionen a continu-
ació:

– Celestino Corbacho Chaves
– Joaquim Llena i Cortina
– Xavier Sabaté Ibarz
– Josep Maria Sabaté Guasch

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió d’Interior és 
el Diputat Joaquim Llena i Cortina.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC
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Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Na-
tural

Agustí López i Pla

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 753 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Medi Natural.

– Carmel Mòdol i Bresolí

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Na-
tural

Albert Batalla i Siscart
Agustí López i Pla
Benet Maimí i Pou
Pere Regull i Riba
Joan Reñé i Huguet (portaveu)
Begonya Montalban i Vilas
Dolors Rovirola i Coromí
Josep M. Vila d’Abadal i Serra

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Marta Alòs Lòpez
Francesc Bragulat i Bosom
Xavier Crespo i Llobet
Jaume Domingo i Planas
Lluís Guinó i Subirós
Marta Llorens i Garcia
Joan Recasens i Guinot
Josep Sicart i Enguix

Grup Parlamentari Socialista

Celestino Corbacho i Chaves
Joaquim Llena i Cortina
Josep M. Sabaté Guasch
Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca
Jordi Cornet i Serra

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

Jaume Bosch i Mestres

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Oriol Amorós i March

El Grup Parlamentari Socialista, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 
41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, ha designat president el diputat 
Celestino Corbacho i Chaves, el qual ha estat ratificat per 
la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sident el diputat Xavier Crespo i Llobet, i secretari, el 
diputat Josep Sicart i Enguix.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Composició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural
Tram. 410-00006/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.
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que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural

– Sr. Juan Bertomeu i Bertomeu (portaveu)
– Sra. Marisa Xandri Pujol.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació del president i elecció 
de la vicepresidenta i del secretari

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Albert Batalla i Siscart
Agustí López i Pla
Benet Maimí i Pou
Begonya Montalban i Vilas
Pere Regull i Riba
Joan Reñé i Huguet
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Josep M. Vila d’Abadal i Serra

Grup Parlamentari Socialista

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Mònica Lafuente de la Torre
Esteve Pujol Badà
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Juan Bertomeu i Bertomeu
Marisa Pujol Xandri

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

Hortènsia Grau Juan

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Carmel Mòdol i Bresolí

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 801 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural són els Diputats que es relacionen a continuació:

– Mònica Lafuente de la Torre
– Roberto Labandera Ganachipi
– Esteve Pujol i Badà
– Jordi Terrades Santacreu

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural és la 
Diputada Mònica Lafuente de la Torre.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 838 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissions permanents legislatives:

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural:

Portaveu: Hortènsia Grau i Juan.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 861 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Antoni Balasch i Parisi
Ramona Barrufet i Santacana (portaveu)
Dolors Batalla i Nogués
Mireia Canals i Botines
Milà Fernàndez i López
Roger Montañola i Busquets
Neus Munté i Fernàndez
Cristina Iniesta i Blasco

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 799 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats són els Diputats que es re-
lacionen a continuació:

– Joaquim Llena i Cortina
– Daniel Font Cardona
– Marina Geli i Fàbregas
– Consol Prados Martínez

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió d’Ensenya-
ment, Universitats i Recerca és el Diputat Daniel Font 
Cardona.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat president 
el diputat Agustí López i Pla, el qual ha estat ratificat per 
la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sidenta la diputada Marisa Xandri Pujol, i secretari, el 
diputat Carmel Mòdol i Bresolí.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Carmel Mòdol i Bresolí Agustí López i Pla

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/09

Designació de la presidència
Reg. 757 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, en virtut de l’article 41 del Reglament del 
Parlament comunica que la persona proposada pel nos-
tre grup per ocupar la Presidència de la Comissió d’En-
senyament i Universitats és el Diputat Joaquim Llena i 
Cortina.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 754 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra a la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

– Anna Simó i Castelló

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu
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Constitució, ratificació del president i elecció 
de la vicepresidenta i del secretari

Comissió d’Ensenyament i Universitats

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Antoni Balasch i Parisi
Ramona Barrufet i Santacana
Dolors Batalla i Nogués
Mireia Canals i Botines
Milagros Fernández i López
Cristina Iniesta i Blasco
Roger Montañola i Busquets
Neus Munté i Fernàndez

Grup Parlamentari Socialista

Daniel Font i Cardona
Marina Geli i Fàbrega
Joaquim Llena i Cortina
Consol Prados Martínez

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pedro Chumillas Zurilla
Rafael López i Rueda

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

Dolors Camats i Luis

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Anna Simó i Castelló

El Grup Socialista, al qual ha correspost la presidència 
de la Comissió, de conformitat amb l’article 41.2 del Re-
glament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 de ge-
ner 2011, ha designat president el diputat Joaquim Llena 
i Cortina, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Milagros Fernández i López, i secreta-
ri, el diputat Antoni Balasch i Parisi.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 823 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissions permanents legislatives:

Comissió d’Ensenyament i Universitats:

Portaveu: Dolors Camats i Luis.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 863 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Ensenyament i Universitats

– Sr. Pere Chumillas Zurilla (portaveu)
– Sr. Rafael López i Rueda.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya
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Comissió de Territori i Sostenibilitat

Xavier Dilmé i Vert
Victòria Forns i Fernàndez
Santi Vila i Vicente
Joan Recasens i Guinot
Meritxell Roigé i Pedrola (portaveu)
Dolors Rovirola i Coromí
Josep Rull i Andreu
Agustí López i Pla

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 795 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat són els Diputats que es relaci-
onen a continuació:

– Roberto Labandera Ganachipi
– Celestino Corbacho Chaves
– Esteve Pujol i Badà
– Jordi Terrades Santacreu

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat és el Diputat Roberto Labandera Ganachipi.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 830 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissions permanents legislatives:

Comissió de Territori i Sostenibilitat:

Portaveu: Joan Boada i Masoliver.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Composició de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat
Tram. 410-00008/09

Designació de la presidència
Reg. 865 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica la de-
signació dels diputats i diputades que en seran President 
o Presidenta de cadascuna de les Comissions:

Comissió: Territori i Sostenibilitat

Comuniquem que la diputada Senyora Maria Dolors 
Montserrat i Culleré en serà Presidenta de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 756 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

– Marc Sanglas i Alcantarilla

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Marc Sanglas i Alcantarilla

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, al 
qual ha correspost la presidència de la Comissió, de con-
formitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat 
presidenta la diputada M. Dolors Montserrat i Culleré, la 
qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Ma. Victòria Forns i Fernández, i se-
cretari, el diputat Xavier Dilmé i Vert.

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Composició de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració
Tram. 410-00009/09

Designació de la presidència
Reg. 815 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveuen 
els articles 41.1 i 41.2 del Reglament de la Cambra, co-
munica a la Mesa del Parlament la proposta que la Hble. 
Sra. Carme Capdevila i Palau presideixi la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 759 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra a la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració.

– Carme Capdevila i Palau

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 865 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Territori i Sostenibilitat

– Sr. Josep Llobet Navarro (portaveu)
– Sra. Maria Dolors Montserrat i Culleré.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació de la presidenta i 
elecció de la vicepresidenta i del secretari

Comissió de Territori i Sostenibilitat

El dia 19 de gener a un quart de sis de la tarda i dos minuts, 
en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Xavier Dilmé i Vert
Ma. Victòria Forns i Fernández
Agustí López i Pla
Joan Recasens i Guinot
Meritxell Roigé i Pedrola
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Josep Rull i Andreu
Santi Vila i Vicente

Grup Parlamentari Socialista

Celestino Corbacho i Chaves
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Esteve Pujol Badà
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Josep Llobet Navarro

M. Dolors Montserrat i Culleré

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

Joan Boada Masoliver
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Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 840 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissions permanents legislatives:

Comissió de Benestar, Família i Immigració:

Portaveu: Jordi Miralles i Conte

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 860 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Benestar, Família i Immigració

– Sr. Rafael López i Rueda (portaveu)
– Sra. Marisa Xandri Pujol.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió de Benestar Família i Immigració

Francesc Bragulat i Bosom
Anna Figueras i Ibàñez (portaveu)
Victòria Forns i Fernàndez
Marta Llorens i García
Montserrat Roura i Massaneda
Glòria Renom i Vallbona
Elena Ribera i Garijo
Josep Sicart i Enguix

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 802 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració són els Diputats que 
es relacionen a continuació:

– Eva Granados Galiano
– Consol Prados Martínez
– Núria Segú Ferré
– Núria Ventura Brusca

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de Benes-
tar, família i Immigració és la Diputada Eva Granados 
Galiano.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC
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Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Comissió de Cultura i Llengua

Carles Puigdemont i Casamajó

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 761 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió de Cultura i Llengua.

– Pere Bosch i Cuenca

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió Cultura i Llengua

Marta Alòs i Lòpez
Jaume Domingo i Planes

Constitució, ratificació de la presidenta i 
elecció de la vicepresidenta i del secretari

Comissió de Benestar, Família i Immigració

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Francesc Bragulat i Bosom
Anna Figueras i Ibàñez
Ma. Victòria Forns i Fernández
Marta Llorens i Garcia
M. Glòria Renom i Vallbona
Elena Ribera i Garijo
Montserrat Roura i Massaneda
Josep Sicart i Enguix

Grup Parlamentari Socialista

Eva Maria Granados Galiano
Consol Prados Martínez
Núria Segú Ferré
Núria Ventura Brusca

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael López i Rueda
Marisa Xandri Pujol

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

Jordi Miralles i Conte

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Carme Capdevila i Palau

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, al qual ha correspost la presidència de la Co-
missió, de conformitat amb l’article 41.2 del Reglament i 
l’acord de la Mesa del Parlament del 19 de gener de 2011, 
ha designat presidenta la diputada Carme Capdevila i 
Palau, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Ma. Victòria Forns i Fernández, i se-
cretari, el diputat Francesc Bragulat i Bosom.

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 862 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Cultura i Llengua

– Sra. Alícia Alegret i Martí (portaveu)
– Sra. Maria José Garcia Cuevas.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i del secretari

Comissió de Cultura i Llengua

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de Cultura i Llengua.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Marta Alòs Lòpez
Jaume Domingo i Planas
Josep Maria Llop i Rigol
Joan Morell i Comas
Àngels Ponsa i Roca
Carles Puigdemont i Casamajó
M. Glòria Renom i Vallbona
Joan Maria Sardà i Padrell

Grup Parlamentari Socialista

Joan Ferran i Serafini
Consol Prados i Martínez
Esteve Pujol Badà
Montserrat Tura i Camafreita

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Alícia Alegret Martí
María José Garcia Cuevas

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

Dolors Camats i Luis

Glòria Renom i Vallbona
Joan Morell i Comas
Àngels Ponsa i Roca (portaveu)
Carles Puigdemont i Casamajó
Josep M. Sardà Padrell
Josep M. Llop i Rigol

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 798 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
de Cultura i Llengua són els Diputats que es relacionen 
a continuació:

– Esteve Pujol i Badà
– Consol Prados Martínez
– Joan Ferran Serafini
– Montserrat Tura Camafreita

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de Cultura i 
Llengua és la Diputada Consol Prados Martínez.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 822 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissions permanents legislatives:

Comissió de Cultura i Llengua:

Portaveu: Dolors Camats i Luis.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió de Salut

Meritxell Borràs i Solé
Xavier Crespo i Llobet
Begonya Montalban i Vilas
Cristina Iniesta i Blasco (portaveu)
Assumpció Laïlla i Jou
Anabel Marcos i Vilar
Anna Miranda i Torres
Glòria Renom i Vallbona

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 803 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 51 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
de Salut són els Diputats que es relacionen a continuació:

– Josep Maria Sabaté Guasch
– Mònica Lafuente de la Torre
– Caterina Mieras Barceló
– Núria Segú Ferré

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de Salut és el 
Diputat Josep Maria Sabaté Guasch.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Pere Bosch Cuenca

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat president 
el diputat Carles Puigdemont i Casamajó, el qual ha estat 
ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
dent el diputat Jaume Domingo i Planas, i secretari, el 
diputat Esteve Pujol i Badà.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Esteve Pujol i Badà Carles Puigdemont i Casamajó

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Comissió de Salut

Assumpció Laïlla i Jou

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 764 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió de Salut.

– Carme Capdevila i Palau

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu
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Constitució, ratificació de la presidenta i 
elecció de la vicepresidenta i de la secretària

Comissió de Salut

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de Salut.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Meritxell Borràs i Solé
Xavier Crespo i Llobet
Cristina Iniesta i Blasco
M. Assumpció Laïlla i Jou
Anna Isabel Marcos i Vilar
Anna Miranda i Torres
Begonya Montalban i Vilas
M. Glòria Renom i Vallbona

Grup Parlamentari Socialista

Mònica Lafuente de la Torre
Caterina Mieras i Barceló
Josep M. Sabaté Guasch
Núria Segú Ferré

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

María José Garcia Cuevas

Eva García i Rodríguez

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

Laia Ortiz Castellví

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Carme Capdevila i Palau

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat presiden-
ta la diputada Assumpció Laïlla i Jou, la qual ha estat 
ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Maria José Garcia Cuevas, i secretària, 
la diputada Anna Isabel Marcos i Vilar.

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Anna Isabel Marcos i Vilar Assumpció Laïlla i Jou

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 825 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 51 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissions permanents legislatives:

Comissió de Salut:

Portaveu: Laia Ortiz i Castellví.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 864 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Salut

– Sra. Eva Garcia Rodríguez (portaveu)
– Sra. Maria José Garcia Cuevas.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya
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avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissió de Reglament:

Portaveu: Dolors Camats i Luis.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 859 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Reglament

– Sra. Maria de los Llanos de Luna Tobarra (portaveu)
– Sra. Dolors López Aguilar.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 969 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
els diputats del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió adscrits a la Comissió de Reglament

Comissió de Reglament

Núria de Gispert i Català
Jordi Turull i Negre
Ramon Espadaler i Parcerisas
Lluís Corominas i Díaz
Josep Rull i Andreu
Dolors Batalla i Nogués
Meritxell Borràs i Solé
Elena Ribera i Garijo

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 767 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió de Reglament.

– Marc Sanglas i Alcantarilla

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 804 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels article 40 i 52 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
de Reglament són els Diputats que es relacionen a con-
tinuació:

– Higini Clotas Cierco
– Laia Bonet Rull
– Agnès Pardell i Veà
– Núria Ventura Brusca

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de Regla-
ment és la Diputada Laia Bonet Rull.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 824 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 52 del Reglament de la Cambra, fa 
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la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió de l’Estatut dels Diputats

Benet Maimí i Pou

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 805 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut de l’article 55 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, comunica que les persones pro-
posades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats és el Diputat que es relaciona 
a continuació:

– Joan Ferran Serafini

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de l’Estatut 
del Diputat és el Diputat Joan Ferran Serafini.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 832 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 55 del Reglament de la Cambra, fa avinent 
la següent adscripció dels seus diputats i diputades a les 
Comissions del Parlament.

Comissió de l’Estatut dels Diputats:

Portaveu: Mercè Civit i Illa.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats
Tram. 412-00001/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Comissió de l’Estatut dels Diputats

Benet Maimí i Pou

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 758 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

– Carmel Mòdol i Bresolí

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
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La Comissió, d’acord amb els articles 41.2 i 55.1 del Re-
glament del Parlament, ha elegit secretari el diputat Pere 
Calbó i Roca.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Pere Calbó i Roca Benet Maimí i Pou

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Comissió de Peticions

Glòria Renom i Vallbona

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 760 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió de Peticions.

– Marc Sanglas i Alcantarilla

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 851 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Estatut dels Diputats

– Sr. Pere Calbó i Roca (portaveu).

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació del president i elecció 
del secretari

Comissió de l’Estatut dels Diputats

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb els articles 40.1 i 55.1 
del Reglament del Parlament, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Benet Maimí i Pou

Grup Parlamentari Socialista

Joan Ferran i Serafini

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca

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

Mercè Civit Illa

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Carmel Mòdol i Bresolí

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat president 
el diputat Benet Maimí i Pou, el qual ha estat ratificat per 
la Comissió.
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Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 839 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu els articles 40 i 60 del Reglament de la Cambra, fa 
avinent la següent adscripció dels seus diputats i diputa-
des a les Comissions del Parlament.

Comissió de peticions:

Portaveu: Hortènsia Grau Juan.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 852 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Peticions

– Sr. Pedro Chumillas i Zurilla (portaveu)
– Sra. Alícia Alegret Martí.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació de la presidenta i 
elecció de la vicepresidenta i de la secretària

Comissió de Peticions

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de Peticions.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790, 784 i 842/ Coneixement: 
Mesa del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió de Peticions

Glòria Renom i Vallbona
Francesc Bragulat i Bosom (portaveu)
Begonya Montalban i Vilas
Cristina Iniesta Blasco
Dolors Gordi i Julià
Mercè Jou i Torras
Josep Sicart i Enguix
Xavier Crespo i Llobet

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 806 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 60 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
de Peticions són els Diputats que es relacionen a conti-
nuació:

– Manuela de Madre Ortega
– Eva Granados Galiano
– Miquel Iceta Llorens
– Consol Prados Martínez

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de Peticions 
és la Diputada Manuela de Madre Ortega.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC
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Composició de la Comissió de Matèries Se-
cretes o Reservades
Tram. 412-00003/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Comissió de Matèries Secretes

Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 762 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades.

– Oriol Amorós i March

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 842 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Francesc Bragulat i Bosom
Xavier Crespo i Llobet
Dolors Gordi i Julià
Cristina Iniesta i Blasco
M. Mercè Jou i Torras
Begonya Montalban i Vilas
M. Glòria Renom i Vallbona
Josep Sicart i Enguix

Grup Parlamentari Socialista

Manuela de Madre Ortega
Eva Maria Granados Galiano
Miquel Iceta i Llorens
Consol Prados Martínez

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Alicia Alegret Martí
Pedro Chumillas Zurilla

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

Hortènsia Grau Juan

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Marc Sanglas i Alcantarilla

Grup Mixt

Carmen de Rivera i Pla

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat presiden-
ta la diputada M. Glòria Renom i Vallbona, la qual ha 
estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Carmen de Rivera i Pla, i secretària, la 
diputada Alicia Alegret Martí.

El secretari en funcions La presidenta
de la Comissió de la Comissió
Pedro Chumillas Zurilla M. Glòria Renom i Vallbona

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 853 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Matèries secretes o reservades

– Sr. Josep Enric Millo i Rocher (portaveu).

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució i elecció del secretari

Comissió de Matèries Secretes o Reservades

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de Matèries Secretes o Reservades.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb els articles 40.1 i 61.1 
del Reglament del Parlament, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari Socialista

Celestino Corbacho i Chaves

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Josep Enric Millo i Rocher

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

Jaume Bosch i Mestres

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Oriol Amorós i March

La presidència de la Comissió, de conformitat amb l’ar-
ticle 61.1 del Reglament, correspon a la presidenta del 
Parlament.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit secretari, el 
diputat Celestino Corbacho i Chaves.

El secretari de la Comissió La presidenta del Parlament
Celestino Corbacho i Chaves Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Comissió del matèries secretes

Núria de Gispert i Català
Jordi Turull i Negre

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 807 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut de l’article 61 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, comunica que les persones pro-
posades pel Grup per a ésser membres de la Comissió de 
Matèries Secretes o Reservades són els Diputats que es 
relacionen a continuació:

– Celestino Corbacho Chaves

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió és el Diputat 
Celestino Corbacho Chaves.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 837 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 61.1 del Reglament de la Cambra, fa avinent 
la següent adscripció dels seus diputats i diputades a les 
Comissions del Parlament.

Comissió Matèries Secretes o Reservades:

Portaveu: Jaume Bosch i Mestres.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu
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Comissió del Síndic de Greuges

Assumpció Laïlla i Jou
Agustí López i Pla
Pere Regull i Riba
Glòria Renom i Vallbona
Elena Ribera i Garijo
Montserrat Roura i Massaneda
Dolors Rovirola i Coromí (portaveu)
Josep Sicart i Enguix

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 810 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut de l’article 40 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, comunica que les persones pro-
posades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
del Síndic de Greuges són els Diputats que es relacionen 
a continuació:

– Marina Geli i Fàbregas
– Jaume Collboni i Cuadrado
– Rocio Martinez-Sampere Rodrigo
– Xavier Sabaté Ibarz

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió del Síndic de 
Greuges és la Diputada Marina Geli i Fàbregas.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 829 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 40 i ss del Reglament de la Cambra, fa avi-
nent la següent adscripció dels seus diputats i diputades a 
les Comissions del Parlament.

Comissió del Síndic de Greuges:

Portaveu: Salvador Milà i Solsona

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/09

Designació de la presidència
Reg. 856 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica la de-
signació dels diputats i diputades que seran President o 
Presidenta de cadascuna de les Comissions:

Comissió: Síndic de Greuges

Comuniquem que la diputada Senyora Dolors López 
Aguilar en serà la Presidenta de la Comissió del Síndic 
de Greuges.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 765 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió del Síndic de Greuges.

– Pere Bosch i Cuenca

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.



31 de gener de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 11

4.45.10. INFORMACIó 42

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Pere Bosch Cuenca

Grup Mixt

Antoni Strubell i Trueta

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, al 
qual ha correspost la presidència de la Comissió, de con-
formitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat 
presidenta la diputada Dolors López Aguilar, la qual ha 
estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Montserrat Roura i Massaneda, i se-
cretari, el diputat Antoni Strubell i Trueta.

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Antoni Strubell i Trueta Dolors López Aguilar

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Composició de la Comissió de la Sindicatu-
ra de Comptes
Tram. 412-00005/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Comissió de la sindicatura de Comptes

Joan Morell i Comas

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 766 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu 
l’article 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a 
la Mesa del Parlament la composició del Grup Parla-

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 856 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Síndic de Greuges

– Sra. Dolors Montserrat i Culleré (portaveu)
– Sra. Dolors López Aguilar.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació de la presidenta i 
elecció de la vicepresidenta i del secretari

Comissió del Síndic de Greuges

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
del Síndic de Greuges.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

M. Assumpció Laïlla i Jou
Agustí López i Pla
Pere Regull i Riba
M. Glòria Renom i Vallbona
Elena Ribera i Garijo
Montserrat Roura i Massaneda
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Josep Sicart i Enguix

Grup Parlamentari Socialista

Jaume Collboni Cuadrado
Marina Geli i Fàbrega
Rocio Martínez-Sampere Rodrigo
Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Dolors López Aguilar
M. Dolors Montserrat i Culleré

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

Salvador Milà i Solsona
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Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 841 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 40 i ss del Reglament de la Cambra, fa avi-
nent la següent adscripció dels seus diputats i diputades a 
les Comissions del Parlament.

Comissió de la Sindicatura de Comptes:

Portaveu: Jordi Miralles i Conte.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 858 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Sindicatura de Comptes

– Sra. Maria José Garcia Cuevas (portaveu)
– Sr. José Antonio Coto Roquet.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació del president i elecció 
de la vicepresidenta i del secretari

Comissió de la Sindicatura de Comptes

El dia 19 de gener a tres quarts de sis de la tarda i qua-
tre minuts, en la sessió que ha convocat la presidenta del 
Parlament, s’ha constituït la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

mentari d’Esquerra a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.

– Sergi de los Ríos i Martínez

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dolors Batalla i Nogués
David Bonvehí i Torras
Mercè Jou i Torras
Joan Morell i Comas
Joan Recasens i Guinot (portaveu)
Montserrat Ribera i Puig
Meritxell Roigé i Pedrola
Jordi Turull i Negre

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 809 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut de l’article 40 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, comunica que les persones pro-
posades pel Grup per a ésser membres de la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes són els Diputats que es relaci-
onen a continuació:

– Judit Carreras i Tort
– Jordi Terrades Santacreu
– Laia Bonet Rull
– Josep Maria Sabaté Guasch

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de la Sindi-
catura de Comptes és el Diputat Jordi Terrades.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC
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Comissió d’Actuació de Control de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals

Santi Vila i Vicente

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 769 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

– Carmel Mòdol i Bresolí

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió d’Actuació de Control de la corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López (portaveu)
Mireia Canals i Botines
Meritxell Borràs i Solé
Carles Pellicer i Punyed
Xavier Dilmé i Vert
Josep Rull i Andreu
Santi Vila i Vicente
Josep M. Vila d’Abadal i Serra

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Dolors Batalla Nogués
David Bonvehí i Torras
M. Mercè Jou i Torras
Joan Morell i Comas
Joan Recasens i Guinot
Montserrat Ribera i Puig
Meritxell Roigé i Pedrola
Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari Socialista

Laia Bonet Rull
Judit Carreras Tort
Josep M. Sabaté Guasch
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

José Antonio Coto Roquet
María José Garcia Cuevas

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

Jordi Miralles i Conte

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Sergi de los Ríos i Martínez

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat president 
el diputat Joan Morell i Comas, el qual ha estat ratificat 
per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Judit Carreras Tort, i secretari, el dipu-
tat José Antonio Coto Roquet.

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

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.
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següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Control de la CCMA

– Sr. Santiago Rodríguez i Serra (portaveu)
– Sra. Marisa Xandri Pujol.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i del secretari

Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Marta Alòs López
Meritxell Borràs i Solé
Mireia Canals i Botines
Xavier Dilmé i Vert
Carles Pellicer i Punyed
Josep Rull i Andreu
Josep M. Vila d’Abadal i Serra
Santi Vila i Vicente

Grup Parlamentari Socialista

Joan Ferran i Serafini
Rocío Martínez.-Sampere Rodrigo
Xavier Sabaté Ibarz
Montserrat Tura i Camafreita

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez i Serra
Marisa Xandri Pujol

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

Laia Ortiz Castellví

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Carmel Mòdol i Bressolí

El Grup parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat president 

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 808 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011
Reg. 808

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut de l’article 40 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, comunica que les persones pro-
posades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals són els Diputats que es relacionen 
a continuació:

– Xavier Sabaté Ibarz
– Joan Ferran Serafini
– Rocio Martinez-Sampere Rodrigo
– Montserrat Tura Camafreita

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals és el Diputat Joan Ferran Serafini.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 826 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 40 i ss del Reglament de la Cambra, fa avi-
nent la següent adscripció dels seus diputats i diputades a 
les Comissions del Parlament.

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals:

Portaveu: Laia Ortiz i Castellví

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 854 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 

Fascicle segon
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió d’Igualtat

Ramona Barrufet i Santacana
Dolors Gordi i Julià
Marta Llorens i García
Neus Munté i Fernàndez
Àngels Ponsa i Roca
Montserrat Ribera i Puig
Dolors Rovirola i Coromí
Maria Senserrich i Guitart (portaveu)

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 812 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 56 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones són els Diputats que es relaci-
onen a continuació:

– Núria Segú Ferré
– Caterina Mieras Barceló
– Judit Carreras i Tort
– Eva Granados Galiano

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió d’Igualtat és 
la Diputada Caterina Mieras Barceló.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

el diputat Santi Vila i Vicente, el qual ha estat ratificat 
per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
dent el diputat Josep M. Vila d’Abadal i Serra, i secretari, 
el diputat Xavier Sabaté Ibarz.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Sabaté Ibarz Santi Vila i Vicente

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones
Tram. 411-00001/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Comissió d’Igualtat

Neus Munté i Fernàndez

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 770 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió d’Igualtat.

– Anna Simó i Castelló

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu
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Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Ramona Barrufet i Santacana
Dolors Gordi i Julià
Marta Llorens i Garcia
Neus Munté i Fernàndez
Àngels Ponsa i Roca
Montserrat Ribera i Puig
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Maria Senserrich i Guitart

Grup Parlamentari Socialista

Judit Carreras Tort

Eva Maria Granados Galiano

Caterina Mieras i Barceló

Núria Segú Ferré

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Eva García i Rodríguez

Dolors López Aguilar

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

Mercè Civit Illa

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Anna Simó i Castelló

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat presiden-
ta la diputada Neus Munté i Fernàndez, la qual ha estat 
ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Núria Segú Ferré, i secretària, la dipu-
tada Ramona Barrufet i Santacana.

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Ramona Barrufet i Santacana Neus Munté i Fernàndez

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 833 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 56 del Reglament de la Cambra, fa avinent 
la següent adscripció dels seus diputats i diputades a les 
Comissions del Parlament.

Comissió d’Igualtat de les Persones:

Portaveu: Mercè Civit i Illa.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 847 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Igualtat

– Sra. Dolors López Aguilar (portaveu)
– Sra. Eva Garcia Rodríguez.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació de la presidenta i 
elecció de la vicepresidenta i de la secretària

Comissió d’Igualtat de les Persones

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Igualtat de les Persones.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1371&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=947&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1422&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1263&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1180&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1353&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1156&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1372&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=749&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=937&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1341&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1157&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=998&p_legislatura=9
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Mila Fernàndez i López
Gerard Figueras i Albà
Anna Figueras i Ibàñez
Roger Montañola i Busquets (portaveu)
Carles Puigdemont i Casamajó
Santi Vila i Vicente

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 813 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011
Reg. 813

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 56 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
de les Polítiques de Joventut són els Diputats que es rela-
cionen a continuació:

– Mònica Lafuente de la Torre
– Núria Ventura Brusca
– Judit Carreras i Tort
– Daniel Font Cardona

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de Joventut 
és la Diputada Núria Ventura Brusca.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 835 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 56 del Reglament de la Cambra, fa avinent 
la següent adscripció dels seus diputats i diputades a les 
Comissions del Parlament.

Comissió sobre les Polítiques de Joventut:

Portaveu: Laura Massana i Mas.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Designació de la presidència
Reg. 788 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reglament 
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, els 
hi comuniquem la relació de Presidents de Comissions, 
les presidències de les quals corresponen al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Comissió de Polítiques de Joventut

Gerard Figueras i Albà

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 776 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra a la Comissió de Polítiques de Joventut.

– Laura Vilagrà i Pons

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió de Polítiques de Joventut

Antoni Balasch i Parisi
Albert Batalla i Siscart
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Laura Vilagrà i Pons

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 19 de gener de 2011, ha designat president 
el diputat Gerard M. Figueras i Albà el qual ha estat rati-
ficat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
dent el diputat Rafael López i Rueda i secretària, la dipu-
tada Mònica Lafuente de la Torre.

La secretària El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Mònica Lafuente de la Torre Rafael López i Rueda

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Composició de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea
Tram. 411-00003/09

Designació de la presidència
Reg. 763 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, en virtut de l’article 41 del Reglament del 
Parlament comunica que la persona proposada pel nostre 
grup per ocupar la Presidència de la Comissió d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea és el diputat Ernest Ma-
ragall i Mira.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 777 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió d’Acció Exterior i de la UE.

– Pere Aragonès i Garcia

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 846 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Joventut

– Sr. José Antonio Coto Roquet (portaveu)
– Sr. Rafael López i Rueda.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i de la secretària

Comissió de Polítiques de Joventut

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de Polítiques de Joventut.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Antoni Balasch i Parisi
Albert Batalla i Siscart
Milagros Fernández i López
Gerard M. Figueras i Albà
Anna Figueras i Ibàñez
Roger Montañola i Busquets
Carles Puigdemont i Casamajó
Santi Vila i Vicente

Grup Parlamentari Socialista

Judit Carreras Tort
Daniel Font i Cardona
Mònica Lafuente de la Torre
Núria Ventura Brusca

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

José Antonio Coto Roquet
Rafael López i Rueda

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

Laura Massana Mas

http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1195&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1368&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=948&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1378&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1378&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=948&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1338&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=939&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1367&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1368&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1161&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1343&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1176&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1185&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1156&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=123&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1378&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1183&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1365&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=948&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1170&p_legislatura=9
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Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 827 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 56 del Reglament de la Cambra, fa avinent 
la següent adscripció dels seus diputats i diputades a les 
Comissions del Parlament.

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea:

Portaveu: Laia Ortiz i Castellví.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 848 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Acció Exterior i Unió Europea

– Sr. Santiago Rodríguez i Serra (portaveu)
– Sr. Rafel Luna i Vivas.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

Mireia Canals i Botines (portaveu)
Gerard Figueras i Albà
Cristina Iniesta i Blasco
Josep M. Llop i Rigol
Anna Miranda i Torres
Carles Pellicer i Punyed
Carles Puigdemont i Casamajó
Ramon Espadaler i Parcerisas

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 811 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 56 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea són els Diputats 
que es relacionen a continuació:

– Ernest Maragall Mira
– Montserrat Tura Camafreita
– Manuela de Madre Ortega
– Joaquim Llena i Cortina

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió d’Acció Ex-
terior i de la Unió Europea és la Diputada Montserrat 
Tura Camafreita.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC
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Composició de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat
Tram. 411-00004/09

Designació de la presidència
Reg. 866 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Alfons Lopez Tena i Albert Rivera Díaz, diputats del 
Grup Mixt, designen al següent diputat com a membre 
de la mesa de la següent comissió:

– Comissió de Cooperació i Solidaritat

President: Joan Laporta i Estruch

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Alfons Lopez Tena Albert Rivera Díaz
Diputat de SI Diputat de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 779 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 40.1 del Reglament de la Cambra, comunica a la 
Mesa del Parlament la composició del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra a la Comissió de Cooperació i Solidaritat.

– Pere Aragonès i Garcia

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 790 i 784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 28 i 40 del Regla-
ment del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem 
la relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió de Cooperació i Solidaritat

Marta Alòs i Lòpez
Meritxell Borràs i Solé
Gerard Figueras i Albà (portaveu)
Anna Figueras i Ibáñez
Josep M. Llop i Rigol

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i de la secretària

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

El dia 19 de gener a les sis de la tarda i cinc minuts, 
en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Mireia Canals i Botines
Ramon Espadaler i Parcerisas
Gerard M. Figueras i Albà
Cristina Iniesta i Blasco
Josep Maria Llop i Rigol
Anna Miranda i Torres
Carles Pellicer i Punyed
Carles Puigdemont i Casamajó

Grup Parlamentari Socialista

Manuela de Madre Ortega
Joaquim Llena i Cortina
Ernest Maragall i Mira
Montserrat Tura i Camafreita

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael Luna Vivas
Santi Rodríguez i Serra

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

Laia Ortiz Castellví

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Pere Aragonès i Garcia

El Grup Parlamentari Socialista, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 
41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, ha designat president el diputat 
Ernest Maragall i Mira, el qual ha estat ratificat per la 
Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
dent el diputat Josep Maria Llop i Rigol, i secretària, la 
diputada Laia Ortiz Castellví.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laia Ortiz Castellví Ernest Maragall i Mira

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 849 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran portaveu de cadascuna de 
les Comissions:

Comissió: Cooperació

– Sr. Rafel Luna i Vivas (portaveu)
– Sr. Rafael López i Rueda.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i de la secretària

Comissió de Cooperació i Solidaritat

El dia 19 de gener de 2011, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de gener de 2011, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Marta Alòs López
Meritxell Borràs i Solé
Gerard M. Figueras i Albà
Anna Figueras i Ibàñez
Josep Maria Llop i Rigol
Anna Miranda i Torres
Roger Montañola i Busquets
Carles Pellicer i Punyed

Grup Parlamentari Socialista

Joan Ferran i Serafini
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Caterina Mieras i Barceló
Núria Segú Ferré

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael López Rueda
Rafael Luna Vivas

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

Joan Boada Masoliver

Anna Miranda i Torres
Roger Montañola i Busquets
Carles Pellicer i Punyed

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 814 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, i en virtut dels articles 40 i 56 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, comunica que les persones 
proposades pel Grup per a ésser membres de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat són els Diputats que es rela-
cionen a continuació:

– Núria Segú Ferré
– Joan Ferran Serafini
– Roberto Labandera Ganachipi
– Caterina Mieras Barceló

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el Portaveu de la Comissió de Coopera-
ció és la Diputada Núria Segú Ferré.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 831 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 56 del Reglament de la Cambra, fa avinent 
la següent adscripció dels seus diputats i diputades a les 
Comissions del Parlament.

Comissió de Cooperació i Solidaritat:

Portaveu: Joan Boada i Masoliver.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu
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Composició del Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Tram. 399-00007/09

Constitució
Reg. 966 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

Acord:

D’acord amb l’article 22 bis del Reglament es pren nota 
de la constitució del S. P. de Ciutadans-Partido de la Ciu-
dadanía que queda integrat pels diputats i les diputades 
següents:

President - Representant: Albert Rivera Díaz

Representant adjunta: Carmen de Ribera i Pla

Representant adjunt: Jordi Cañas Pérez

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

Compareixença del president de la Genera-
litat per a donar compte de l’estructura i la 
composició del Govern
Tram. 350-00001/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 del Ple del Parla-
ment, del 19.01.2011 (DSPC-P 5).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri del Govern perquè informi sobre el canvi 
de criteri del gabinet jurídic de la Generalitat 
amb relació al cas Palau
Tram. 356-00001/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 945).

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Par-
lament, sessió del 25.01.2011.

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Pere Aragonès i Garcia

Grup Mixt

Joan Laporta i Estruch

El Grup Mixt, al qual ha correspost la presidència de la 
Comissió, de conformitat amb l’article 41.2 del Regla-
ment i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 de gener 
de 2011, ha designat president el diputat Joan Laporta i 
Estruch, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
dent el diputat Joan Boada i Masoliver, i secretària, la 
diputada Anna Figueras i Ibàñez.

La secretària El vicepresident de la Comissió,
de la Comissió en funcions de president
Anna Figueras i Ibàñez Joan Boada i Masoliver

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència
Tram. 399-00006/09

Constitució
Reg. 869 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

Acord:

D’acord amb l’article 22 bis del Reglament es pren nota 
de la constitució del S. P. de Solidaritat Catalana per la 
Independència que queda integrat pels diputats següents:

Representant: Alfons López i Tena

Membres:

Uriel Bertran i Arrué
Joan Laporta i Estruch
Toni Strubell i Trueta
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Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre els objectius 
i les actuacions que s’impulsaran des del 
seu departament
Tram. 355-00004/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Departament d’Empre-
sa i Ocupació (reg. 612).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Par-
lament, 11.01.2011 i 20.01.2011.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia amb la consellera de Justícia per a infor-
mar sobre els objectius i les actuacions que 
ha d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00005/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Justícia (reg. 630).

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.01.2011.

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura per 
a informar sobre els objectius i les actuaci-
ons que ha d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00006/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Cultura 
(reg. 631).

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.01.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb el conseller 
de Benestar Social i Família per a informar 
sobre els objectius i les actuacions que im-
pulsarà el seu departament
Tram. 355-00001/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Benestar 
Social i Família (reg. 597).

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Par-
lament, 11.01.2011 i 20.01.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals sobre els objectiu i les actua-
cions que s’han d’impulsar des de la vice-
presidència i el dit departament
Tram. 355-00002/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Vicepresidenta del Go-
vern de la Generalitat (reg. 607).

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Par-
lament, 11.01.2011 i 20.01.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement per a informar 
sobre els objectius i les actuacions que ha 
d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00003/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Economia i 
Coneixement (reg. 609 i 681).

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Par-
lament, 11.01.2011 i 20.01.2011.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior per a informar 
sobre els objectius i les actuacions que ha 
d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00010/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Interior 
(reg. 652).

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.01.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament per a informar sobre els ob-
jectius i les actuacions que ha d’impulsar el 
seu departament
Tram. 355-00011/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera d’Ensenya-
ment (reg. 659).

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.01.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb el conseller 
d’Economia i Coneixement per a informar 
sobre els objectius i les actuacions que ha 
d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00012/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Economia i 
Coneixement (reg. 682).

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.01.2011.

Sessió informativa de la Comissió de Sa-
lut amb el conseller de Salut per a informar 
sobre els objectius i les actuacions que ha 
d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00007/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Salut (reg. 
633).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.01.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre els objectius i les ac-
tuacions que ha d’impulsar el seu departa-
ment
Tram. 355-00008/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
649).

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.01.2011.

Sessió informativa de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre els 
objectius i les actuacions que ha d’impulsar 
el seu departament
Tram. 355-00009/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 651).

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.01.2011.
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4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Resolució de 13 de gener de 2011, de convo-
catòria de concurs oposició per a la provisió 
d’una plaça del Cos de lletrats del grup A,  
subgrup A1 de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya
Reg. 661

Convocatòria

Resolució de 13 de gener de 2011,  
de convocatòria de concurs oposició  
per a la provisió d’una plaça del Cos  
de lletrats del grup A, subgrup A1  
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Atesa l’oferta anual d’ocupació pública de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya per al 2010 (DOGC 5624 del 7  
de maig de 2010);

Atès que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya ha aprovat les bases de convocatòria i el temari del 
concurs oposició per a la provisió d’una plaça del Cos 
de lletrats, del grup A, subgrup A1 de la Sindicatura de 
Comptes especificada en l’esmentada oferta, d’acord amb 
el que estableix l’article 8 v) de la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 29.3. 
de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya;

Resolc:

1. Convocar el procés selectiu, pel sistema de concurs 
oposició, per a la provisió d’una plaça del Cos de lletrats 
del grup A, subgrup A1 de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya.

2. Publicar aquesta convocatòria així com el temari i les 
bases que l’han de regir.

Tant l’Acord del Ple d’aprovació de les bases i el temari 
del concurs oposició com aquesta Resolució exhaurei-
xen la via administrativa. Per tant, els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan 
que hagi dictat el corresponent acte administratiu en el 
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva 
publicació, de conformitat amb el que preveuen els arti-
cles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener. També poden interposar re-
curs contenciós administratiu en el termini de dos me-
sos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el 
que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol al-

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00013/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Interior 
(reg. 868).

Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes o 
Reservades.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.01.2011.

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

Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals amb el president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 359-00001/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: President del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya (reg. 905).

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 24.01.2011.
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c) La realització de les fiscalitzacions i de les parts de 
fiscalitzacions que s’encomanin als Serveis Jurídics.

d) L’elaboració d’informes jurídics.

e) Qualsevol altra tasca d’assessorament, d’estudi i de 
proposta o d’assistència jurídica que els sigui encomana-
da pel director o directora dels Serveis Jurídics i que no 
correspongui a un òrgan de nivell superior.

Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es pot 
amortitzar, transformar ni modificar substancialment la 
plaça convocada, si no és en compliment de les normes 
de procediment administratiu.

1.4. D’acord amb el que disposen l’article 42 del Decret 
legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, i l’article 11.3 de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs 
de treball de les administracions públiques de Catalunya, 
durant el procés selectiu els aspirants han d’acreditar el 
coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió 
oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions 
pròpies de la plaça que és objecte de convocatòria.

1.5. De conformitat amb el que estableix l’article 6 del De-
cret 389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regula l’accés 
dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a 
la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els 
aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin 
la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement 
de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en 
l’escrita, en el grau adequat a l’exercici de les funcions 
pròpies del lloc de treball que és objecte de convocatò-
ria. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant l’exerci-
ci que s’especifica en la base 7.1.1.d o amb la presentació 
dels documents que s’indiquen en la base 2.1.g.

2. Requisits i condicions dels aspirants

2.1 Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants 
hauran de complir els següents requisits:

a) Ser ciutadà espanyol, o ser nacional d’algun dels altres 
estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, 
en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliu-
re circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents 
i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espa-
nyols com dels nacionals dels altres estats membres de 
la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de trac-
tats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratifi-
cats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació 
de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, 
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, 
pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un 
anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels 
seus progenitors. En qualsevol cas, els aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar docu-
mentalment la seva nacionalitat.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta 
per a la jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a 
l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

tre recurs que considerin convenient per a la defensa dels 
seus interessos.

Barcelona, 13 de gener de 2011

Joan Colom i Naval
Síndic major en funcions

Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. La realització d’aquesta convocatòria s’ajusta al que 
estableix l’article 103 de la Constitució espanyola; la Llei 
18/2010, del 7 de juny de la Sindicatura de Comptes; els 
Esta tuts del règim i el govern interiors del Parlament de  
Catalunya; la Norma especial reguladora de l’estatut del per-
sonal al servei de la Sindicatura de Comptes (NEREPSC)  
(BOPC núm. 250, del 8 de juliol de 1994); la Plantilla 
i la Relació de llocs de treball del personal al servei de 
la Sindicatura de Comptes aprovada per la Mesa del 
Parlament el 2 d’octubre del 2007 (DOGC núm. 5007, 
del 13 de novembre de 2007, i BOPC núm.161, del 13 
de novembre de 2007) i, de manera supletòria, la Llei 
7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, el Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública, i la resta de normativa vigent en la 
matèria.

1.2. La plaça, del Cos de Lletrats, del Grup A subgrup A1  
objecte d’aquesta convocatòria és:

– Una plaça de lletrat dels Serveis Jurídics, nivell 26 i 
complement específic en còmput mensual de 1.918,02 eu-
ros

Codi de la convocatòria: CO-A1-LLETRAT/10

1.2.1. La plaça de lletrat del Serveis Jurídics es convoca 
pel torn lliure.

Així mateix, de conformitat amb l’article 51 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya, el nombre de places convocades podrà quedar 
ampliat en el cas que es produeixin vacants del mateix 
cos entre la data de la convocatòria i la de l’inici de les 
proves.

1.3. Funcions a realitzar

1.3.1. Les funcions assignades al Cos de Lletrats de la 
Sindicatura de Comptes són: instruir actuacions prèvies 
a l’exigència de responsabilitat comptable; prestar suport 
jurídic als òrgans de la Sindicatura de Comptes; pres-
tar suport jurídic als departaments de la Sindicatura de 
Comptes en la tasca de fiscalització; efectuar les fiscalit-
zacions i les parts de fiscalitzacions que s’encomanin als 
Serveis Jurídics; elaborar informes jurídics.

1.3.2. Les funcions assignades al lloc de treball objecte 
de la convocatòria són:

a) La instrucció de les actuacions prèvies a l’exigència de 
responsabilitat comptable.

b) La prestació de suport jurídic als departaments de la 
Sindicatura de Comptes.
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del 13 de gener, hauran de trametre a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, abans de la finalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds, una còpia del docu-
ment on constin les dades relatives a la presentació de la 
seva sol·licitud al fax núm. 93 270 15 70.

3.3. El termini de presentació de sol·licituds és de vint 
dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publica-
ció de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya (DOGC).

3.4. Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini esta-
blert en la base anterior, els aspirants han de presentar:

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial d’iden-
titat o, en el cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, 
d’un document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa 
de tenir el certificat de suficiència de català (C) o supe-
rior de la Secretaria de Política Lingüística, o d’un dels 
altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts 
per l’Ordre PRE/228/2004, del 21 de juny, sobre els títols, 
diplomes i certificats equivalents als certificats de conei-
xements de català de la Secretaria de Política Lingüística 
(els aspirants poden consultar aquesta Ordre a través de 
l’adreça d’Internet: http: //www6.gencat.net/llengcat/cer-
tific/equiv.htm); o d’haver participat i obtingut plaça en 
processos anteriors de selecció de personal per accedir 
a la Sindicatura de Comptes, en què hi hagués establerta 
una prova o exercici de coneixements de llengua catalana 
del mateix nivell o superior al requerit en aquesta con-
vocatòria, o d’haver superat la prova esmentada en altres 
processos selectius corresponents a la mateixa oferta pú-
blica anual d’ocupació, als efectes de quedar exempt de la 
realització de la prova de coneixements de llengua catala-
na establerta en la base 7.1.1.c.

3.5. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud 
els aspirants donen el seu consentiment al tractament de 
les dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tra-
mitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa 
vigent.

3.6. És imprescindible que la sol·licitud estigui signada 
per l’aspirant. La manca de signatura suposarà l’exclusió 
de l’aspirant.

4. Admissió dels aspirants

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol-
licituds, el síndic major dictarà resolució en el termini 
màxim d’un mes i declararà aprovada la llista provisi-
onal d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria. 
La resolució esmentada, que es publicarà en el DOGC, 
indicarà els llocs on s’exposen les llistes completes cer-
tificades dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos 
i els motius d’exclusió. Els aspirants també poden con-
sultar la seva situació en el procés selectiu, pel que fa 
a les llistes provisionals i definitives de persones adme-
ses i excloses, en el tauler d’anuncis de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya i en l’adreça d’Internet www.
sindicatura.cat.

4.2. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies 
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en 
DOGC, per presentar possibles reclamacions adreçades 

d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici 
de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant ex-
pedient disciplinari, del servei de qualsevol Administra-
ció pública ni pertànyer al mateix Cos de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya objecte de la convocatòria. Els 
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que 
no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna 
penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en llur 
estat d’origen.

e) Tenir el títol de doctor o de llicenciat en dret. En el cas 
de títols obtinguts a l’estranger, cal disposar de la corres-
ponent homologació del Ministeri d’Educació i Ciència.

Els requisits generals indicats anteriorment s’han de com-
plir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds  
i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió 
com a funcionari de carrera.

f) Estar en possessió de coneixements de nivell de sufi-
ciència de llengua catalana (C) que estableix el Decret 
152/2001, del 29 de maig, sobre avaluació i certificació 
de coneixements de català.

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola hauran de posseir coneixements de llengua 
castellana de nivell C2 o equivalent.

Als efectes de l’exempció prevista en el punt 7.1.1.d 
d’aquestes bases, els documents als què es fan referència 
són:

a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a  
l’Estat espanyol.

b) Diploma d’espanyol (nivell C2) o equivalent.

També quedaran exempts de realitzar l’exercici de conei-
xements de llengua castellana les persones participants 
que hagin cursat en llengua castellana els estudis con-
duents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit 
d’accés.

3. Sol·licituds

3.1. Les sol·licituds per prendre part en la convocatò-
ria s’han d’adreçar al síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, avinguda Litoral, 12-14, 08005 
Barcelona, i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat 
que es troba a disposició dels interessats al Registre ge-
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ubicat 
en l’adreça esmentada anteriorment, i que també pot ser 
imprès per mitjà de la pàgina web d’Internet www.sin-
dicatura.cat.

3.2. Les sol·licituds es poden presentar al Registre ge-
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya o per 
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, 
del 13 de gener.

Els aspirants que presentin la seva sol·licitud per qualse-
vol dels mitjans que estableix l’article 38.4.b, c, d o e de 
la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, 
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les persones discapacitades tinguin, per a la seva realit-
zació, oportunitats similars a la resta d’aspirants.

5.3. Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la 
sol·licitud de participació l’adaptació del lloc o llocs de 
treball sempre que aquesta no impliqui una modificació 
exorbitant en el context de l’organització o sigui incom-
patible amb el contingut del lloc i el servei públic que 
s’ha de prestar.

Els aspirants discapacitats que sol·licitin adaptacions, 
també hauran de sol·licitar el dictamen vinculant.

5.4. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el 
que estableixen els articles 6 i 7 del Decret 66/1999, del 9  
de març.

5.5. Per a l’obtenció del dictamen, dins el termini de pre-
sentació de sol·licituds, els aspirants s’han d’adreçar als 
centres de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
que s’indiquen, ja que en cas contrari no s’adaptaran les 
proves.

Demarcació de Barcelona, excepte les demarcacions 
del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-
laboral, av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Telèfon: 
93 424 82 04, fax: 93 424 52 06.

Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Ber-
guedà: EVO-laboral, c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 
Terrassa. Telèfon: 937 858 300, fax: 937 318 138.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona.  
Telèfon: 972 94 12 73, fax: 972 48 63 54.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Telè-
fon: 973 70 36 00, fax: 973 24 12 86.

Demarcació de Tarragona, excepte les demarcacions del 
Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre: 
av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon: 977 21 34 71, 
fax: 977 22 13 39.

Demarcació de les Terres de l’Ebre (el Montsià, la Ter-
ra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre): c. Ruiz d’Al-
da, 33, 43870 Amposta. Telèfon: 977 70 65 34, fax: 
977 70 67 51.

6. Tribunal qualificador

6.1. El Tribunal del procés selectiu està format, d’acord 
amb el que estableix la disposició addicional primera 
de la Norma de creació de cossos de la Sindicatura de 
Comptes publicada en el DOCG núm. 5007, del 13 de 
novembre de 2007, pels membres següents:

a) El síndic major o el síndic membre de la Comissió de 
Govern, en qui delegui, que el presideix.

b) Un síndic nomenat pel Ple de la Sindicatura de Comptes

c) Un representant del Parlament de Catalunya.

d) Un funcionari de la Sindicatura de Comptes amb una 
titulació acadèmica igual o superior a l’exigida per a in-
gressar en el cos corresponent i adient amb les funci-
ons de les places a proveir, designat per la Comissió de 
Govern entre una terna proposada pels representants del 
personal.

a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en les 
llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, o per 
aportar la documentació requerida per la convocatòria.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins 
aquest termini els defectes que els són imputables, o no 
presentin la documentació preceptiva que hagi motivat 
la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva 
sol·licitud, la qual s’arxivarà sense cap altre tràmit. En 
qualsevol cas i a fi d’evitar errors i, en cas de produir-se, 
de possibilitar la seva esmena dins el termini i en la ma-
nera escaient, els aspirants comprovaran fefaentment no 
únicament que no figuren en la llista d’exclosos, sinó, a 
més, que els seus noms i cognoms figuren en la llista 
d’admesos.

4.3. Dins el termini màxim de quinze dies hàbils des 
de l’expiració del termini previst en la base anterior, el 
síndic major aprovarà mitjançant una resolució, que es 
publicarà en el DOGC, la llista definitiva completa cer-
tificada dels aspirants admesos i exclosos a la convoca-
tòria. Aquesta llista també s’ha de fer pública en el tau-
ler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes i en l’adreça 
d’Internet www.sindicatura.cat.

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 59.6 de la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, del 
13 de gener, amb la publicació de les resolucions indica-
des en el DOGC, i amb l’exposició de les llistes als tau-
lers d’anuncis als llocs que s’indiquin en les resolucions, 
es considerarà realitzada l’oportuna notificació als inte-
ressats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles 
reclamacions o recursos.

4.5. Els errors materials, de fet i aritmètics, es podran 
esmenar en qualsevol moment.

4.6. A l’efecte d’admissió dels aspirants es tindran en 
compte les dades que aquests facin constar en la sol-
licitud, i la veracitat serà responsabilitat seva.

5. Aspirants discapacitats. Adaptació  
o adequació en la realització de les proves. 
Adaptació del lloc de treball

5.1. Les persones amb discapacitat seran admeses a la 
realització de les proves sense necessitat d’acreditar les 
seves condicions psíquiques, físiques o sensorials abans 
del seu començament, llevat dels supòsits previstos en 
l’apartat següent, sens perjudici que, superat el procés 
selectiu, en presentar la documentació per ser nomena-
des funcionàries que preveu la base 8 hagin d’acreditar, 
igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desen-
volupar les funcions i tasques dels llocs que es convo-
quen i prestar el servei públic corresponent.

5.2. Els aspirants amb discapacitat que hagin demanat 
en la sol·licitud de participació l’adaptació o l’adequació 
de temps i mitjans materials per a la realització de les 
proves i exercicis necessitaran un dictamen vinculant ex-
pedit per un equip multiprofessional competent.

Als efectes de l’adaptació o adequació en la realització 
de les proves i exercicis, la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya adoptarà les mesures necessàries per tal que 
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6.10. El Tribunal facilitarà als aspirants i a l’òrgan con-
vocant la informació que se li requereixi en relació amb 
les puntuacions concretes que aquests hagin obtingut.

6.11. L’òrgan convocant, per si mateix o a proposta del 
president del Tribunal, podrà requerir, als efectes esca-
ients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui 
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin po-
gut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos 
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment 
si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol 
moment el Tribunal podrà requerir als aspirants l’acre-
ditació de la seva identitat mitjançant la presentació de 
qualsevol document oficial identificatiu.

6.12. El Tribunal decidirà sobre les peticions d’adaptaci-
ons de les proves que efectuïn les persones amb dismi-
nució. Amb aquesta finalitat, podrà efectuar els tràmits 
oportuns per obtenir la informació que consideri neces-
sària en relació amb les adaptacions sol·licitades.

6.13. El president del Tribunal adoptarà les mesures adi-
ents per tal de garantir que els exercicis escrits puguin 
ser corregits sense que es conegui la identitat de l’aspi-
rant. Així mateix, el Tribunal exclourà de l’exercici cor-
responent els candidats els exercicis dels quals contin-
guin signes o marques que permetin conèixer la identitat 
de l’aspirant.

6.14. Les persones que formin part del Tribunal tenen 
dret a percebre les assistències previstes en el Decret 
138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del 
servei.

6.15. Per a comunicacions i altres incidències, el Tribu-
nal té la seu a l’avinguda Litoral, 12-14, 08005 Barcelona

7. Procediment de selecció

El sistema de selecció que regirà aquest procés selectiu 
és el de concurs oposició.

7.1. Fase d’oposició:

7.1.1. La fase d’oposició està constituïda per les proves 
que s’indiquen a continuació.

El temari per a les proves que es descriuen a continuació 
és el que consta com a annex al final d’aquestes bases.

a) Primera prova

Consta d’un exercici teòric de caràcter obligatori i eli-
minatori:

Consisteix a exposar per escrit, durant un temps màxim 
de tres hores, tres temes de tot el temari. Els temes seran 
extrets a l’atzar en el moment d’iniciar la prova i davant 
de tots els candidats presentats, segons el procediment 
següent: en la primera extracció el tema correspondrà a 
l’apartat A i en la segona extracció, que serà de dos te-
mes, els temes correspondran a tot el temari.

El nombre de punts per a la qualificació serà d’un màxim 
de 45 punts. La puntuació mínima per a superar la prova 
serà de 22,50 punts.

b) Segona prova

Consta d’un exercici pràctic de caràcter obligatori i eli-
minatori:

e) Un representant d’un col·legi professional de l’àmbit 
pertanyent a les places que es convoquen, designat per 
aquest entre els professionals en exercici i de reconegut 
prestigi.

f) Un professor de l’especialitat corresponent designat 
per una universitat catalana triada per torn rotatori entre 
les universitats segons la data de fundació.

6.2. S’han de nomenar membres suplents, pel mateix 
procediment seguit per al nomenament dels membres 
titulars, perquè substitueixin els titulars en el cas que 
aquests no puguin actuar.

6.3. El Tribunal comptarà amb un membre assessor, amb 
veu però sense vot, nomenat per la Secretaria de Política 
Lingüística. Així mateix, el Tribunal podrà acordar, si 
ho creu convenient, la incorporació d’assessors especia-
listes, per a alguna o per a totes les proves, amb veu però 
sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en 
la valoració dels aspirants en les proves o exercicis que 
estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar 
col·laboració en les seves especialitats tècniques. El Tri-
bunal comunicarà a la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya les designacions que acordi.

6.4. El Tribunal designarà el funcionari que actuarà com 
a secretari del Tribunal. En el cas que no sigui membre 
del Tribunal, el secretari tindrà veu però no vot.

6.5. Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se de 
formar-ne part, notificant-ho a l’òrgan convocant, quan 
es trobin en alguna de les circumstàncies previstes en 
l’article 28.2 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o quan hagin impartit 
cursos o realitzat treballs per a la preparació d’aspirants 
a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació 
de la convocatòria. Igualment els aspirants podran recu-
sar els membres del Tribunal quan concorrin les circum-
stàncies previstes.

6.6. El procediment d’actuació del Tribunal s’ajustarà en 
tots els casos al que disposa la Llei 13/1989, del 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat, la Llei 30/1992, del 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i altra 
normativa aplicable.

6.7. El Tribunal podrà tenir el suport material i tècnic 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o de la 
Direcció General de la Funció Pública del Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya en la realització de les proves.

6.8. El Tribunal quedarà vàlidament constituït sempre 
que compti amb la presència de tres dels seus membres, 
ja siguin titulars o suplents, entre els quals hi hagi el pre-
sident i el secretari.

6.9. El Tribunal haurà de resoldre tots els dubtes i totes 
les incidències que sorgeixin a partir del moment de la 
seva constitució respecte de l’aplicació d’aquestes nor-
mes, així com el que calgui fer en els casos no previstos. 
Les seves decisions s’hauran d’adoptar en tots els casos 
per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del president 
serà decisiu.
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Estaran exempts de la realització d’aquest exercici els as-
pirants que acreditin documentalment, dins el termini de 
presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3, 
estar en possessió del certificat de nivell de suficiència 
de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lin-
güística, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats 
equivalents establerts per l’Ordre PRE/228/2004, del 21 
de juny, sobre els títols diplomes i certificats equivalents 
als certificats de coneixements de català de la Secretaria 
de Política Lingüística.

Així mateix, estaran exempts de realitzar aquesta prova 
els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en pro-
cessos anteriors de selecció de personal per accedir a la 
Sindicatura de Comptes, en què hi hagués establerta una 
prova o exercici de coneixements de llengua catalana del 
mateix nivell o superior al requerit en aquesta convoca-
tòria i així ho declarin en la sol·licitud de participació.

També estaran exempts de realitzar aquesta prova els as-
pirants que hagin superat la prova esmentada en altres 
processos selectius de la mateixa oferta pública anual 
d’ocupació d’aquesta convocatòria.

Igualment, estaran exempts de la realització de la prova 
esmentada els aspirants que en la data i lloc de realitza-
ció de la prova, abans de l’hora assenyalada per al seu 
inici, aportin davant el Tribunal l’original i una fotocòpia 
de la documentació suficient acreditativa d’estar en pos-
sessió de coneixements de llengua catalana de nivell C  
o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o 
equivalent.

El Tribunal trametrà a l’òrgan convocant fotocòpia de 
l’esmentada documentació perquè s’incorpori a l’expedi-
ent de la persona interessada.

d) Quarta prova

Consta d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori 
per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 
389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regula l’accés 
dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a 
la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els 
aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin 
la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement 
de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en 
l’escrita, de nivell C2 o equivalent.

Per tal d’acreditar aquests coneixements aquests aspi-
rants hauran d’efectuar un exercici, que serà avaluat pel 
Tribunal, tenint en compte que s’hi exigirà un grau de 
coneixements idiomàtics adequats a l’exercici de les fun-
cions pròpies de la plaça que és objecte de convocatòria.

L’exercici consistirà a realitzar una redacció de 200 pa-
raules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb 
membres del Tribunal i, si escau, amb els assessors espe-
cialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser 
superior a quaranta-cinc minuts per a la primera part i a 
quinze minuts per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

Consistirà en l’emissió de dos dictàmens sobre la legisla-
ció i les matèries relacionades amb el temari, proposats 
pel Tribunal.

Per al desenvolupament d’aquest exercici, els opositors 
només podran consultar textos legals i jurisprudencials.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser 
superior a sis hores.

Els aspirants, d’acord amb el procediment que establirà 
el Tribunal, i que es farà públic junt amb les qualifica-
cions de la primera prova, hauran de fer una lectura del 
seus dictàmens i respondre a les preguntes que sobre el 
seu exercici pràctic els faci el Tribunal.

El Tribunal no haurà d’avaluar ni els aspirants hauran de 
fer la lectura del segon dictamen si no han obtingut la 
puntuació mínima per a superar el primer supòsit pràctic.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 22,50 punts 
per al primer dictamen i de 0 a 22,50 punts per al segon 
dictamen. La puntuació mínima per a superar-la serà 
d’11,25 punts per al primer supòsit i d’11,25 punts per al 
segon supòsit.

La puntuació d’aquesta prova es determinarà sumant la 
puntuació obtinguda en cadascun dels supòsits.

c) Tercera prova

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a realitzar davant membres del Tribunal i, si 
escau, amb els assessors especialistes que aquest desig-
ni, un exercici de coneixements de llengua catalana que 
consta de dues parts.

Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió es-
crita, per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules 
com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la 
lectura i preguntes sobre un test escrit, i de la gramàtica i 
el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del conei-
xement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de 
la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o expo-
sició sobre temes generals d’actualitat.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, 
que no podrà ser superior a una hora i trenta minuts per a 
la primera part i a trenta minuts per a la segona.

La qualificació de l’exercici és d’apte o no apte.

Exempció de l’exercici

La llista provisional de persones aspirants que han de 
realitzar els exercicis de coneixement de llengua cata-
lana es publicarà juntament amb les qualificacions de 
la primera prova. Les persones aspirants que constin 
en aquesta llista disposaran d’un termini de deu dies a 
partir de l’endemà de la seva publicació per esmenar els 
defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels 
coneixements requerits.

La llista definitiva de persones aspirants que han de re-
alitzar els exercicis de coneixement de llengua catalana 
es farà pública al mateix temps que les qualificacions de 
la segona prova.
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assenyalats, llevat dels casos degudament justificats i 
lliurement apreciats pel Tribunal de la convocatòria, se-
ran exclosos de l’oposició i, consegüentment, del procés 
selectiu, i perdran tots els seus drets en la convocatòria.

7.1.4. Les qualificacions de cada una de les proves es fa-
ran públiques en els llocs de la seva realització, així com 
a la seu del Tribunal, i es comunicaran a l’òrgan convo-
cant. Juntament amb les qualificacions es farà pública la 
llista dels aspirants que, pel fet d’haver superat la prova 
les qualificacions de la qual es publiquen, poden realit-
zar la prova següent.

7.1.5. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà 
sumant les puntuacions obtingudes en les proves obliga-
tòries i en la prova voluntària.

7.2. Fase de concurs.

7.2.1. En la fase de concurs, que no té caràcter eliminato-
ri, es valoren els mèrits que s’especifiquen seguidament 
fins a un màxim de 20 punts:

a) L’experiència professional com a jurista adquirida 
en altres administracions, inclosa la docència, a raó de 
0,1155 punts per mes treballat.

b) L’experiència professional com a jurista adquirida a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya o en altres òrgans 
de control extern, a raó de 0,231 punts per mes treballat.

A aquests efectes, es computarà un mes com a trenta dies 
naturals.

c) Titulació de doctorat: 2 punts.

d) Publicacions sobre qüestions jurídiques: 1 punt

En cap cas no es pot aplicar la puntuació de la fase de 
concurs per superar les diverses proves de la fase d’opo-
sició.

7.3. Acreditació de mèrits.

7.3.1. Els mèrits s’hauran d’acreditar documentalment 
dins el termini de deu dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà de la publicació de les qualificacions de l’últi-
ma prova obligatòria en el lloc o els llocs que oportuna-
ment assenyalarà el Tribunal de la convocatòria.

7.3.2. Els serveis esmentats s’hauran d’acreditar mit-
jançant certificació de l’òrgan competent en matèria de 
personal de l’ens públic o Administració pública corres-
ponent. En les certificacions haurà de constar de forma 
clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competèn-
cia per expedir el certificat, o el de l’òrgan en què dele-
gui, així com la norma legal que els habilita amb indica-
ció, si escau, del diari o butlletí oficial en el qual s’hagi 
publicat. En les certificacions indicades s’haurà de fer 
constar de manera clara i expressa el règim jurídic, el 
vincle, les funcions, el grup, el cos o escala, la categoria 
professional, la jornada realitzada i el període concret de 
prestació dels serveis fins a la data de publicació de la 
convocatòria.

7.3.3. Les titulacions caldrà acreditar-les mitjançant fo-
tocòpia compulsada del títol o certificació emesa per 
l’òrgan competent.

Exempció de l’exercici

La llista provisional de persones aspirants que han de 
realitzar els exercicis de coneixement de llengua caste-
llana es publicarà juntament amb les qualificacions de 
la primera prova. Les persones aspirants que constin 
en aquesta llista disposaran d’un termini de deu dies a 
partir de l’endemà de la seva publicació per esmenar els 
defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels 
coneixements requerits.

La llista definitiva de persones aspirants que han de rea-
litzar els exercicis de coneixement de llengua castellana 
es farà pública al mateix temps que les qualificacions de 
la segona prova.

Queden exempts de realitzar aquest exercici els aspirants 
que acreditin documentalment davant el Tribunal, dins el 
termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la pu-
blicació de les qualificacions de la primera prova, estar 
en possessió dels requeriments esmentats en l’apartat g  
de la base 2.1.

e) Cinquena prova: coneixements d’una llengua estran-
gera

Només podran realitzar aquesta prova voluntària els 
aspirants que hagin fet constar expressament en la sol-
licitud la llengua estrangera escollida. Això no obstant, 
els aspirants podran presentar la seva renúncia a realitzar 
aquesta prova dins el termini de set dies hàbils a comptar 
des de la publicació de les puntuacions de l’última pro-
va obligatòria. Les renúncies presentades pels aspirants 
tindran efectes des de la mateixa data de presentació de 
l’escrit corresponent, i seran traslladades al Tribunal per 
al seu coneixement.

Consistirà a acreditar coneixements de la llengua estran-
gera escollida per l’aspirant.

Consta de dues parts:

Primera part: consistirà a realitzar per escrit, en l’idioma 
escollit per l’aspirant, una traducció directa sense utilit-
zació del diccionari.

Segona part: consistirà a mantenir una conversa en l’idi-
oma escollit per l’aspirant amb la persona que el Tribu-
nal designi.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà 
ser superior a una hora per a la primera part i a quinze 
minuts per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova de dues parts serà entre 
0 i 1 punt.

7.1.2. En la Resolució per la qual es declari aprovada la 
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos establerta 
en la base 4.3 s’anunciarà, amb una anticipació mínima 
de tres dies hàbils, la data, l’hora i el lloc de realització 
de la primera prova. La data, l’hora i el lloc de realitza-
ció de les proves següents seran determinats pel Tribu-
nal de la convocatòria i se’n donarà publicitat juntament 
amb els resultats de la prova respectivament anterior, 
amb una anticipació mínima de tres dies hàbils al de la 
realització de la següent prova.

7.1.3. Els aspirants que no compareguin a les proves i 
exercicis de caràcter obligatori i eliminatori el dia i hora 
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comptats a partir de l’endemà de la data de recepció de 
la notificació:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional o del 
document oficial acreditatiu de la personalitat. Tam-
bé hauran de presentar el número d’identificació fiscal, 
quan aquest no consti al document anterior.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acre-
diti la seva nacionalitat en el cas que els aspirants no tin-
guin la nacionalitat espanyola.

Els aspirants que es trobin inclosos en algun dels supò-
sits que preveu el segon paràgraf del punt 2 de la base 
2.1.a, han de presentar la documentació corresponent ex-
pedida per les autoritats competents que acrediti, respec-
te del nacional de l’estat membre de la Unió Europea o 
dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació 
de treballadors, el seu vincle de parentiu, de fet de viure-
hi a càrrec pel que fa als descendents majors de vint-i-un 
anys, així com una declaració jurada o promesa, en la 
qual manifesti fefaentment que no està separat de dret 
del seu cònjuge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estran-
gera ha d’anar acompanyada de la traducció jurada cor-
responent.

c) Fotocòpies confrontades de la documentació acredita-
tiva dels requisits exigits en l’apartat e de la base 2.1. Si 
el títol no ha estat encara expedit, cal presentar una fo-
tocòpia confrontada del resguard acreditatiu d’haver-ne 
satisfet els drets d’expedició. Si el títol ha estat obtingut a 
l’estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologa-
ció del Ministeri d’Educació i Ciència.

d) Declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de 
les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expe-
dient disciplinari, del servei de qualsevol Administració 
pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat es-
panyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada 
o promesa, que no es troben sotmesos a cap sanció dis-
ciplinària o condemna penal que impossibiliti, en el seu 
Estat d’origen, l’accés a la funció pública.

e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap ma-
laltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desen-
volupament de les tasques pròpies de les places a cobrir, 
expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació.

f) Per als aspirants que tinguin reconeguda la condició 
legal de disminuït, i que no l’hagin presentat amb ante-
rioritat, dictamen expedit per l’equip multiprofessional 
competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes 
que preveu el Decret 66/1999, del 9 de març.

g) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’in-
compatibilitat previstos en la legislació vigent, o decla-
ració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, 
o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 
21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del per-
sonal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

8.8. Els aspirants requerits pel síndic major per aportar 
la documentació que tinguin la condició de funcionari 
d’alguna Administració pública estan exempts d’aportar 
els documents a què es refereix la base 8.7 que els hagin 
estat exigits per accedir a la funció pública, sempre que 

7.3.4. Per a la valoració només es tindran en compte els 
mèrits adquirits fins a la data de publicació de la convo-
catòria.

7.3.5. La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants 
en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que 
les qualificacions de la prova voluntària.

7.3.6. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies 
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
la valoració esmentada per presentar les al·legacions que 
considerin oportunes.

7.3.7. El Tribunal de la convocatòria, un cop estimades o 
desestimades les al·legacions presentades, farà pública la 
valoració definitiva dels serveis acreditats pels aspirants 
en la fase de concurs al mateix temps que la puntuació 
total de la fase d’oposició, d’acord amb el que estableix 
la base 8.1.

8. Aspirants proposats

8.1. Finalitzades les proves, el Tribunal farà públics en 
els llocs de realització de les proves, així com en la seu 
del Tribunal, els resultats de la fase de concurs i de la 
fase d’oposició. També farà pública en els llocs indi-
cats la llista dels aspirants que hagin superat el procés 
selectiu, ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda, 
de major a menor. Aquesta puntuació resulta de la suma 
dels punts obtinguts en la fase de concurs i els obtinguts 
en la fase d’oposició.

8.2. En cap cas no es pot aplicar la puntuació de la fase 
de concurs per superar les diferents proves de la fase 
d’oposició.

8.3. En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’esta-
blirà en favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació 
més alta en la fase d’oposició i, si persisteix l’empat, en 
favor de l’aspirant que hagi obtingut la millor qualifi-
cació en la prova dels exercicis obligatoris, i en la del 
supòsit pràctic, en cas de continuar l’empat. Si l’empat 
persisteix encara, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant 
de major edat.

8.4. El Tribunal comunicarà al síndic major la llista de 
les persones que hagin superat el procés selectiu i farà 
constar les qualificacions de cadascuna de les proves i 
els punts de la fase de concurs. El síndic major, d’acord 
amb la llista tramesa pel Tribunal i el nombre de places 
convocades, requerirà per escrit els aspirants que d’acord 
amb aquests paràmetres tinguin opció a ser nomenats 
funcionaris, perquè aportin la documentació que consta 
en la base 8.7.

8.5. Sense perjudici del que estableix la base 1.2, el sín-
dic major no podrà nomenar un nombre de funcionaris 
que excedeixi el nombre de places que han estat objecte 
de la convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol re-
solució que ho contravingui.

8.6. Així mateix, la plaça podrà ser declarada deserta si 
cap aspirant no supera les proves establertes.

8.7. Els aspirants als quals el síndic major hagi requerit 
per presentar la documentació que s’esmenta seguida-
ment, ho hauran de fer davant la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya, dins el termini dels vint dies naturals 



31 de gener de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 11

4.85. INFORMACIó 64

curs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el 
DOGC, davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformi-
tat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa. Igualment, els interessats poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

12.2. D’acord amb el que preveu l’article 114 de la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, contra els actes de tràmit del Tribunal que deci-
deixin directament o indirectament el fons de l’assump-
te, determinin la impossibilitat de continuar en el procés 
selectiu, o produeixin indefensió o perjudici irreparable 
a drets o interessos legítims, els interessats poden inter-
posar recurs d’alçada davant el síndic major, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya (avinguda Litoral, 12-14, 08005 Barcelona) o de 
la seva notificació.

12.3. Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclosos 
en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selec-
tiu, podran formular totes les al·legacions que considerin 
pertinents a partir de la seva notificació o de fer-se pú-
blics als taulers d’anuncis els esmentats actes de tràmit.

12.4. D’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, 
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 
49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa, la interposició dels 
recursos contenciosos administratius que s’hagi de noti-
ficar als interessats es podrà fer mitjançant la seva publi-
cació en el DOGC i amb l’exposició al tauler d’anuncis 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la pàgina 
web www.sindicatura.cat

Annex

Temari per a les proves d’accés al cos  
de lletrats de la Sindicatura de Comptes

Apartat A

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Característi-
ques. Contingut bàsic. Valors superiors i principis cons-
titucionals. El bloc de constitucionalitat. El procediment 
de reforma constitucional.

Tema 2. Els drets fonamentals. Concepte i classes. Ga-
ranties. Titularitat. Límits. Eficàcia. Interpretació. Deu-
res. La suspensió dels drets i de les llibertats.

Tema 3. La Corona. Les Corts Generals. El Govern de 
l’Estat. El Poder Judicial.

Tema 4. El Tribunal Constitucional. El Defensor del 
Poble.

Tema 5. El Tribunal de Comptes. Competències i fun-
cions: la funció fiscalitzadora i la funció d’enjudiciament 
de responsabilitats comptables. Òrgans del Tribunal.

aportin un certificat, expedit per l’òrgan competent, que 
ho acrediti, amb indicació també del nombre de triennis, 
import i data de compliment.

8.9. Els aspirants que no presentin la documentació reque-
rida, llevat dels casos de força major que seran deguda-
ment comprovats per l’òrgan convocant, i els que no com-
pleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser 
nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves ac-
tuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin 
pogut incórrer en cas de falsedat. En aquest cas, el síndic 
major en resoldrà la substitució per l’aspirant que seguei-
xi en puntuació en la llista del Tribunal que s’esmenta en 
la base 8.1, al qual es notificarà aquest fet i se’l requerirà 
perquè presenti la documentació exigida.

9. Assignació de destinacions

Un cop verificat que l’aspirant ha presentat la documen-
tació indicada i reuneix els requisits i condicions reque-
rits, se li adjudicarà el lloc de treball objecte d’aquesta 
convocatòria.

10. Nomenament de funcionaris

10.1. El síndic major de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya nomenarà funcionari en el lloc obtingut, mit-
jançant una resolució que es publicarà en el DOGC, l’as-
pirant proposat pel Tribunal, que hagi aportat dins el ter-
mini previst la documentació requerida i acrediti reunir 
les condicions exigides. Així mateix, la secretària gene-
ral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya notificarà 
el nomenament a la persona interessada, amb indicació 
del lloc adjudicat.

10.2. La destinació obtinguda tindrà caràcter definitiu.

11. Presa de possessió

11.1. Els aspirants nomenats funcionaris disposaran de 
trenta dies hàbils per a prendre possessió del lloc obtin-
gut, comptats a partir de l’endemà de la data de la recep-
ció de la notificació de la Resolució de nomenament.

11.2. Si la persona nomenada no pren possessió del seu 
lloc de treball en el termini establert, el síndic major en 
resoldrà la substitució per l’aspirant que segueixi en pun-
tuació en la llista del Tribunal que s’esmenta en la base 
8.1, al qual es notificarà aquest fet i se’l requerirà perquè 
presenti la documentació exigida. Aquesta destinació 
obtinguda podrà tenir caràcter provisional, amb l’obliga-
ció de participar, una vegada hagi pres possessió, en les 
successives convocatòries de provisió de places del seu 
grup i categoria de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya fins que obtingui destinació definitiva.

12. Règim d’impugnacions i al·legacions

12.1. Contra les resolucions definitives de l’òrgan con-
vocant, els interessats poden interposar recurs potestatiu 
de reposició davant el síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya en el termini d’un mes comptat 
a partir de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, 
de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 116 
i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú. També poden interposar re-
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Tema 22. L’Estatut de Catalunya (II). Els drets, els deu-
res i els principis rectors. Garanties dels drets estatuta-
ris. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 23. El Parlament de Catalunya. Règim jurídic. Re-
lacions entre el Parlament i el Govern.

Tema 24. El President de la Generalitat: elecció, nome-
nament, estatut personal, cessament i competències.

Tema 25. El Govern i l’administració de la Generalitat. 
Els òrgans superiors, centrals i territorials de l’Admi-
nistració de la Generalitat. Els òrgans actius. Els òrgans 
consultius. Les auditories administratives.

Tema 26. L’administració institucional de la Generalitat. 
Tipologia i règim jurídic.

Tema 27. El Síndic de Greuges. El Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya

Tema 28. Perspectiva històrica de les institucions fisca-
litzadores de Catalunya. El ius comune i l’obligació de 
retre comptes. El Mestre Racional. Els oïdors de comp-
tes; la fiscalització estamental.

Tema 29. La Sindicatura de Comptes (I). Règim jurí-
dic: normativa reguladora i doctrina constitucional so-
bre els òrgans de control extern. Competències i àmbit 
d’actuació.

Tema 30. La Sindicatura de Comptes (II). Òrgans que la 
componen. Els membres de la Sindicatura de Comptes. 
El personal de la Sindicatura de Comptes.

Tema 31. Relacions entre la Sindicatura de Comptes i el 
Parlament de Catalunya (I). Programa anual d’activitats 
de la Sindicatura de Comptes. Tipus d’informes de fis-
calització. Tramitació parlamentària dels diferents tipus 
d’informes de la Sindicatura de Comptes.

Tema 32. Relacions entre la Sindicatura de Comptes i el 
Parlament de Catalunya (II). Memòria anual de fiscalit-
zació. Memòria anual d’activitats i compte de la Sindi-
catura de Comptes. Mecanismes que poden promoure la 
funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes.

Tema 33. El poder judicial a Catalunya: competències de 
la Generalitat. El Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya. El fiscal superior de Catalunya. El Consell de 
Justícia de Catalunya.

Tema 34. Competències de la Generalitat de Catalunya: 
Tipus de competències. Competències de la Generalitat i 
normativa de la Unió Europea. Activitat de foment de les 
diferents administracions i el règim de distribució com-
petencial.

Tema 35. L’Administració pública: Concepte. L’admi-
nistració com a persona jurídica. Pluralitat d’adminis-
tracions públiques. Activitat administrativa dels òrgans 
constitucionals i estatutaris.

Tema 36. El concepte de dret administratiu i la seva na-
turalesa jurídica. L’activitat administrativa de dret privat.

Tema 37. El reglament: concepte, naturalesa i límits. 
Classificació dels reglaments. Òrgans amb potestat re-
glamentària. Procediment d’elaboració. La impugnació 
dels reglaments. Els actes administratius generals i les 
circulars i instruccions.

Tema 6. Sistema de fonts a la Constitució espanyola. La 
llei. La llei orgànica. Les disposicions del poder executiu 
amb força de llei.

Tema 7. El model econòmic de la Constitució.

Tema 8. L’administració pública. Concepte, principis 
constitucionals informadors. Òrgans superiors de l’ad-
ministració civil de l’Estat. Òrgans perifèrics de l’admi-
nistració civil de l’Estat.

Tema 9. L’administració institucional: Els organismes pú-
blics segons la legislació estatal i la catalana. Les funda-
cions. Els consorcis. Les administracions independents i 
les agències. L’Administració corporativa.

Tema 10. Regulació Constitucional i Estatutària de l’ad-
ministració local. El principi d’autonomia local. Ens que 
la integren. Distribució de competències entre l’Estat  
i la Generalitat en matèria de règim local. Referència a 
la tutela financera de la Generalitat envers els ens locals.

Tema 11. Funcionament i règim dels actes de les entitats 
locals. Impugnació i suspensió d’acords. Les potestats lo-
cals: la potestat normativa, la potestat d’intervenció i la 
potestat sancionadora. La capacitat local d’iniciativa pú-
blica en l’activitat econòmica.

Tema 12. Els béns, activitats i serveis dels ens locals. 
Normativa específica dels ens locals sobre contractació 
i funció pública.

Tema 13. Els municipis: Els òrgans de representació po-
lítica i la seva designació. Línies generals de l’organitza-
ció i competències municipals. Règims municipals espe-
cials. Règim especial del municipi de Barcelona.

Tema 14. Règim jurídic i competències de les vegueries, 
les comarques, les províncies, l’Àrea metropolitana de 
Barcelona i altres entitats locals.

Tema 15. Les comunitats autònomes. Els estatuts d’au-
tonomia: naturalesa i tipologia. Les vies d’accés a l’au-
tonomia.

Tema 16. L’organització de les comunitats autònomes. 
Transferència de funcions i de serveis de l’Estat a les co-
munitats autònomes. La coordinació i el control sobre 
l’activitat de les comunitats autònomes.

Tema 17. L’origen de la Generalitat de Catalunya. El 
Decret de Nova Planta de 1716. Estructura i evolució de 
l’administració central a Catalunya. La Mancomunitat 
de Catalunya. La Generalitat a la II República. El resta-
bliment de la Generalitat de Catalunya.

Tema 18. La delimitació de competències entre l’Estat i 
la Generalitat de Catalunya en la Constitució i en l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya.

Tema 19. La potestat legislativa de la Generalitat de Ca-
talunya. Relacions entre l’Estat i la Generalitat de Cata-
lunya.

Tema 20. El finançament de la Generalitat de Catalunya.

Tema 21. L’Estatut de Catalunya (I). Contingut bàsic i la 
Sentencia del Tribunal Constitucional número 31/2010, 
de 28 de juny. Anàlisi del títol preliminar. El procedi-
ment de reforma de l’Estatut.
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Tema 51. Altres formes d’activitat administrativa. L’ac-
tivitat arbitral. L’activitat de planificació. L’activitat ins-
pectora.

Tema 52. La funció de regulació. Concepte i naturalesa. 
Separació entre organismes reguladors i operadors. Con-
tinguts típics de la funció de regulació. L’autoregulació: 
fonaments i àmbits. L’autoregulació normativa.

Tema 53. Les concessions: classes i naturalesa jurídica. 
La doctrina de les concessions administratives i les seves 
relacions amb la del contracte administratiu. El règim 
jurídic de la concessió; modificació, novació, transmissió 
i extinció.

Tema 54. Els contractes de les administracions públi-
ques: distinció amb els de dret privat; els actes separa-
bles. Legislació vigent i àmbit d’aplicació. Disposicions 
comunes als contractes de les administracions públiques.

Tema 55. Òrgans competents per formalitzar contractes a 
les administracions públiques. Capacitat i solvència dels 
contractistes. Prohibicions. Prerrogatives de dret públic 
en la contractació administrativa.

Tema 56. Classificació i registre d’empresaris. Garanti-
es exigibles en els contractes administratius. Actuacions 
preparatòries i formes d’adjudicació. Perfecció i forma-
lització.

Tema 57. Execució i modificació dels contractes. Extin-
ció. La cessió dels contractes i la subcontractació. Con-
tractació dels organismes públics i entitats públiques.

Tema 58. Contractes del sector públic: Règim jurídic de 
la contractació pública, Configuració general de la con-
tractació del sector públic i elements estructurals dels 
contractes. Les parts dels contractes. Objecte, preu i 
quantia del contracte. Preparació dels contractes. Selec-
ció del contractista i adjudicació dels contractes Efectes, 
compliment i extinció dels contractes administratius. 
Organització administrativa per a la gestió de la contra-
ctació..

Tema 59. El procediment administratiu: naturalesa i fins. 
Regulació legal: àmbit d’aplicació de la Llei de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. Els principis generals del procedi-
ment administratiu. Abstenció i recusació. Els drets dels 
ciutadans. Procediments especials.

Tema 60. Els interessats en el procediment administratiu. 
El procediment general: iniciació, ordenació, instrucció i 
acabament. Estudi especial dels informes.

Tema 61. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions 
en via judicial: naturalesa i regulació; problemes dels su-
pòsits exceptuats i l’esmena.

Tema 62. Els recursos administratius: concepte, classes 
i principis generals de la seva regulació. La reformatio 
in peius. El recurs d’alçada. El recurs de reposició. El 
recurs de revisió.

Tema 63. La responsabilitat patrimonial de l’Administra-
ció; legislació vigent, requisits i procediment.

Tema 64. La responsabilitat de les autoritats i personal 
de l’administració. La responsabilitat de l’Administració 

Tema 38. Els principis de reserva de llei, de jerarquia 
normativa i de competència. Nul·litat de ple dret de les 
disposicions administratives per infracció d’aquests 
principis. La inderogabilitat singular de les disposicions 
generals.

Tema 39. Els subjectes en el dret administratiu: concepte 
i classificació. Persones jurídiques públiques: les seves 
relacions amb l’Estat i la Generalitat. Els convenis entre 
administracions públiques, en especial amb la Genera-
litat.

Tema 40. Les potestats administratives. El principi de 
legalitat i les seves manifestacions. L’activitat adminis-
trativa discrecional i els seus límits. Control de la discre-
cionalitat. La desviació de poder. Els conceptes jurídics 
indeterminats.

Tema 41. Relacions entre l’Administració i els tribunals. 
Conflictes de jurisdicció entre els tribunals i l’Adminis-
tració. Els interdictes i l’Administració. Concurrència 
d’embargs administratius i judicials. L’administrat. Drets 
públics subjectius i interessos legítims.

Tema 42. L’acte administratiu: concepte, elements i clas-
ses; especial referència als actes de tràmit i als actes que 
exhaureixen la via administrativa.

Tema 43. La forma dels actes administratius; la motiva-
ció. La notificació i la publicació. El silenci administra-
tiu: règim jurídic.

Tema 44. L’eficàcia dels actes administratius en l’ordre 
temporal: començament, suspensió i retroactivitat. L’exe-
cutivitat dels actes administratius; fonament i naturalesa. 
L’execució forçosa per l’Administració dels actes adminis-
tratius. La teoria de la via de fet.

Tema 45. La invalidesa dels actes administratius: nul·litat 
de ple dret i anul·labilitat. Els actes administratius irre-
gulars. La convalidació, conservació i conversió dels ac-
tes administratius. Els errors materials o de fet.

Tema 46. La revisió d’ofici. La declaració de nul·litat de 
ple dret dels actes nuls. La revisió dels actes anul·lables: 
declaració prèvia de lesivitat i impugnació en via juris-
diccional; requisits i procediment. La revocació: concep-
te i tractament en el dret vigent.

Tema 47. L’activitat de limitació. Concepte. Tècniques 
d’intervenció administrativa. L’autorització: concepte, 
naturalesa, classes i procediment. Denegació, caducitat 
i revocació de l’autorització. Autoritzacions a termini, 
sota condició i sub modo. Les ordres administratives. Els 
mandats i les prohibicions.

Tema 48. L’activitat promocional o de foment. Concepte 
i principis institucionals. Foment administratiu i dret co-
munitari. Les tècniques de foment.

Tema 49. La subvenció administrativa. Concepte, règim 
jurídic i procediment. La relació de subvenció: anul·lació, 
modificació i revocació.

Tema 50. El servei públic. La doctrina clàssica del servei 
públic. Evolució de la doctrina. Les diferents formes de 
gestió dels serveis públics. L’anomenada activitat indus-
trial de l’Administració. L’assumpció per l’Administració 
d’activitats privades: instruments.
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Tema 82. Protecció de la seguretat ciutadana: règim vi-
gent. Funcions del cos de mossos d’esquadra. Protecció 
civil.

Tema 83. El dret a la protecció de la salut. Règim consti-
tucional i universalitat de les prestacions. Les competèn-
cies de la Generalitat en matèria sanitària. Organització 
de la Sanitat. El Sistema Nacional de Salut. El Servei 
Català de la Salut: finalitat, funcions i estructura.

Tema 84. Costes: competències administratives. Domini 
públic maritimoterrestre: delimitació, protecció i utilit-
zació. Els ports: la seva classificació. Competències de la 
Generalitat i serveis traspassats.

Tema 85. Aigües terrestres: el domini públic hidràulic. 
Competències de l’Estat i de les comunitats autònomes. 
Organismes de conques. Utilització del domini públic 
hidràulic; les concessions d’aigües.

Tema 86. Forests: concepte i classificació. El Catàleg de 
forests: efectes. L’atermenament de les forests públiques. 
Espais naturals protegits i tractament especial en zones 
de muntanya. El cos d’agents rurals de la Generalitat de 
Catalunya.

Tema 87. El comerç interior: administracions i òrgans 
competents; competències de la Generalitat i serveis 
traspassats. La defensa de la competència. Distribució 
competencial. Els òrgans de defensa de la competència. 
Òrgans estatals i òrgans autonòmics. Especial referència 
al Tribunal Català de Defensa de la Competència.

Tema 88. Ordenació del territori i urbanisme: problemes 
d’articulació. Els instruments d’ordenació territorial i la 
seva incidència urbanística. El marc constitucional de 
l’urbanisme. La doctrina del Tribunal Constitucional.

Tema 89. Règim urbanístic de la propietat del sòl: prin-
cipis generals. Les classes de sòl. Drets i deures dels 
propietaris. Criteris de valoració del sòl.

Tema 90. Plans d’ordenació urbanística: classes. La for-
mació, el procediment i la competència per a la seva 
aprovació. Efectes. La modificació i la revisió dels plans 
urbanístics.

Tema 91. Execució dels plans d’ordenació. Els sistemes 
d’actuació. Instruments de gestió urbanística. En especial, 
els patrimonis públics de sòl.

Tema 92. Ordenació urbanística i política d’habitatge. 
Els habitatges de protecció pública i els habitatges do-
tacionals. Exercici de les facultats referents a l’ús i edi-
ficació del sòl.

Tema 93. La llicència urbanística. Classes. Les ordres 
d’execució. El Registre municipal de solars. La protecció 
de la legalitat urbanística. El dret urbanístic sancionador.

Tema 94. Acció administrativa en matèria d’habitatge. 
Règim competencial. Competències de la Generalitat i 
serveis traspassats. La Llei de l’habitatge.

Tema 95. Les condicions d’habitabilitat dels habitatges. 
El llibre de l’habitatge. El foment públic de l’habitatge. 
El règim jurídic dels habitatges de protecció pública. La 
rehabilitació dels habitatges.

Tema 96. Ordenació administrativa de les comunicacions. 
El règim jurídic del servei de correus. Règim jurídic de les 

pels actes dels seus concessionaris i contractistes. La 
responsabilitat de l’Estat legislador.

Tema 65. L’expropiació forçosa (I); competències de la 
Generalitat. L’expropiació forçosa en el dret vigent. Sub-
jectes i objecte de l’expropiació.

Tema 66. L’expropiació forçosa (II); procediment general 
i peculiaritats del procediment d’urgència.

Tema 67. Reversió dels béns expropiats. El Jurat d’Ex-
propiació. Garanties jurisdiccionals. L’ocupació tempo-
ral. La requisa. Les transferències coactives.

Tema 68. El domini públic: concepte i naturalesa jurí-
dica. Classificacions. Els elements del domini públic: 
subjectes, objecte i destinació. Afectació, desafectació i 
mutacions demanials.

Tema 69. Règim jurídic del domini públic. La utilització 
del domini públic. Els béns patrimonials del sector pú-
blic i el seu règim jurídic.

Tema 70. Organització administrativa. Tipologia dels 
ens públics. Ens territorials i no territorials. La potestat 
organitzativa. Concepte, titularitat i principis.

Tema 71. L’òrgan administratiu: concepte i naturalesa. 
Classes d’òrgans; especial referència als òrgans col·legiats.

Tema 72. La competència administrativa: naturalesa, 
classes i criteris de delimitació. Les relacions interorgà-
niques: coordinació i jerarquia.

Tema 73. Desconcentració i delegació de competències. 
Delegació de signatura. Encàrrec de gestió. Avocació.

Tema 74. La funció pública. Naturalesa de la relació ju-
rídica entre el funcionari i l’Administració. Règim legal 
vigent de la funció pública.

Tema 75. Òrgans superiors en matèria de personal i òr-
gans de la Generalitat de Catalunya. L’Escola d’Adminis-
tració Pública de Catalunya

Tema 76. Òrgans de representació, determinació de les 
condicions de treball i participació del personal al servei 
de les administracions públiques. Les tècniques d’orde-
nació de la funció pública.

Tema 77. El personal al servei de l’Administració i el seu 
règim jurídic. Els funcionaris de carrera; situacions ad-
ministratives. Personal interí i eventual.

Tema 78. La selecció de funcionaris públics. Requisits 
per a l’ingrés a la funció pública. La carrera administra-
tiva i provisió de llocs de treball. Promoció dels funcio-
naris. Pèrdua de la condició de funcionari.

Tema 79. El règim d’incompatibilitats dels funcionaris 
públics. Responsabilitats dels funcionaris públics. Rè-
gim disciplinari. Drets i deures dels funcionaris públics.

Tema 80. El personal laboral al servei de les administra-
cions públiques. Selecció. Drets i deures. El contracte la-
boral: contingut, durada, suspensió i extinció. Negocia-
ció laboral, conflictes i convenis col·lectius.

Tema 81. La Seguretat Social del personal al servei de 
l’Administració: règim general. Règim especial de les 
classes passives: naturalesa i classes.
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Tema 112. Modificació de crèdits. Transferències i crè-
dits extraordinaris. Crèdits ampliables. Regulació en la 
Llei general pressupostària i la Llei de finances públi-
ques de Catalunya. Supòsits en què són procedents, tra-
mitació i aprovació.

Tema 113. Execució de l’estat de despeses. Les fases de 
la despesa. Autorització, disposició, obligació i pagament. 
Tramitació i aprovació de cadascuna d’ells. Normativa es-
pecífica per a determinades despeses. Despeses de perso-
nal. Subvencions. Inversions reals.

Tema 114. Els ingressos públics: concepte i classificació. 
El deute públic: concepte i classes.

Tema 115. Els tributs: concepte, naturalesa i classes. Prin-
cipis tributaris generals de l’ordenament jurídic vigent; 
especial referència als que conté la Constitució.

Tema 116. Les normes tributàries. Regles d’aplicació en 
l’espai i en el temps. Interpretació, frau a la llei tributària 
i simulació.

Tema 117. La relació jurídica tributària (I): concepte, na-
turalesa i elements. El fet imposable: concepte i classes.

Tema 118. La relació jurídica tributària (II): El subjecte 
passiu. Els responsables del tribut. La capacitat d’obrar 
en l’ordre tributari. El domicili fiscal. L’exempció tribu-
tària.

Tema 119. La base imposable: concepte i règims de de-
terminació. Estimacions directa i indirecta. Estimació 
objectiva. La comprovació de valors. La base liquidable. 
El tipus de gravamen i el deute tributari; elements que 
l’integren.

Tema 120. El pagament del deute tributari; mitjans de pa-
gament. La prescripció. Altres formes d’extinció del deu-
te tributari. Garanties del crèdit tributari. Les infraccions 
tributàries: concepte, naturalesa i classes. Sancions.

Tema 121. La gestió tributària. Òrgans de gestió. El pro-
cediment de gestió: les liquidacions i les autoliquida-
cions. La consulta sobre l’aplicació dels tributs. La ins-
pecció tributària: organització i procediment.

Tema 122. La recaptació dels tributs. Organització. Pro-
cediment de recaptació en període voluntari.

Tema 123. Procediment de recaptació per la via de cons-
trenyiment: títols que porten aparellada l’execució; re-
càrrec que comporta; embarg de béns i alienació dels 
béns embargats. Terceries.

Tema 124. La revisió dels actes tributaris. Els procedi-
ments especials de revisió. El recurs de reposició: normes 
reguladores, caràcters, procediment i relació amb les re-
clamacions economicoadministratives.

Tema 125. La reclamació economicoadministrativa; natu-
ralesa de la jurisdicció economicoadministrativa; òrgans 
que la componen i competència respectiva.

Tema 126. El procediment economicoadministratiu: re-
gles generals sobre capacitat, legitimació, representació 
i suspensió de l’execució de l’acte impugnat. Fases del 
procediment.

telecomunicacions; desregulació i liberalització del règim 
de telecomunicacions.

Tema 97. Règim jurídic de la radiodifusió sonora i de la 
televisió. Competències de la Generalitat. El Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. Les televisions privades.

Tema 98. Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa: naturalesa, extensió i límits d’aquest or-
dre jurisdiccional. Qüestions a les quals s’estén el conei-
xement d’aquest ordre jurisdiccional i qüestions exclo-
ses. Les parts i l’objecte del recurs.

Tema 99. Procediment general. Procediment abreujat. 
Procediment contenciós electoral. Procediment per a la 
protecció dels dret fonamentals de la persona.

Tema 100. Recurs de cassació. El recurs de revisió. Exe-
cució i no-execució de sentències.

Tema 101. El règim jurídic de la protecció de dades de 
caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Apartat B

Tema 102. Les fonts del dret financer. El principi de 
reserva de llei en matèria tributària. Concepte, àmbit i 
conseqüències. L’exercici de la potestat reglamentària. 
Fonament i límits.

Tema 103. Estructura del poder financer de l’Estat espa-
nyol. Poder originari i poder derivat. Especial referència 
a les comunitats autònomes.

Tema 104. El finançament de la Generalitat de Catalu-
nya: principis, recursos i competències. L’Agència Tribu-
tària de Catalunya. La Comissió Mixta d’Afers Econò-
mics i Fiscals Estat-Generalitat.

Tema 105. Els pressupostos públics. Tècniques d’elabo-
ració pressupostària. El pressupost per funcions. El pres-
supost per programes. El pressupost base zero. Els pressu-
postos públics com a instrument de política econòmica.

Tema 106. Els pressupostos generals de l’Estat espa-
nyol (I): Estructura i classificació. Elaboració i aprova-
ció. Els pressupostos dels organismes autònoms.

Tema 107. Els pressupostos generals de l’Estat espa-
nyol (II): Els pressupostos de les empreses públiques. 
El pressupost de la Seguretat Social. Tramitació al Con-
grés dels Diputats i al Senat.

Tema 108. El pressupost de les entitats locals. Regulació 
Estatutària. Règim jurídic. Estructura. Cicle pressupos-
tari. Els crèdits pressupostaris i les seves modificacions.

Tema 109. Execució del pressupost de les entitats locals. 
El control de la gestió pressupostària: control intern i 
control extern. Responsabilitats derivades de la gestió 
pressupostària.

Tema 110. El pressupost de la Generalitat. Regulació Es-
tatutària i altre normativa aplicable. Regulació a la Llei 
de finances públiques de Catalunya.

Tema 111. Estructura del pressupost de la Generalitat. 
Classificació orgànica, econòmica i funcional. Docu-
ments que han d’acompanyar al pressupost de la Gene-
ralitat.
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els òrgans constitucionals i estatutaris. El control intern 
en les corporacions locals.

Tema 141. El control extern. Els òrgans de control extern 
autonòmics, estatals i en el dret comparat. El repartiment 
de competències entre el Tribunal de Comptes estatal i 
les institucions de fiscalització dels territoris autònoms.

Tema 142. La responsabilitat comptable (I). Concepte i 
règim jurídic. El caràcter objectiu de la responsabilitat 
comptable. La prescripció.

Tema 143. La responsabilitat comptable (II). Supòsits 
bàsics de responsabilitat comptable: descoberts compta-
bles, malversacions i altres supòsits.

Tema 144. La responsabilitat comptable (III). Compati-
bilitat amb altres tipus de responsabilitats. Els subjectes 
dels procediments de responsabilitat comptable.

Tema 145. La responsabilitat comptable (IV). Vies per  
a l’exigència de responsabilitats comptables. Òrgans de 
la jurisdicció comptable. Els procediments per a exigir la 
responsabilitat comptable.

Apartat C

Tema 146. Fonts del dret del treball. Tipologia de normes 
laborals. L’Estatut dels treballadors: contingut. Els con-
venis col·lectius: concepte, eficàcia i tipologia.

Tema 147. El contracte de treball: concepte legal. Ele-
ments personals: l’empresari i el treballador. Elements 
formals. Durada. Modalitats de contracte de treball.

Tema 148. Contingut del contracte de treball. Drets fona-
mentals del treballador: la categoria professional, la jor-
nada laboral, el descans i vacances, el salari, protecció 
legal.

Tema 149. Els deures del treballador d’obediència, dili-
gència i bona fe. Els poders de l’empresari de direcció, 
variació i disciplina. Referència a les infraccions i san-
cions en l’ordre social.

Tema 150. La modificació del contracte de treball; el 
traspàs d’empresa. La suspensió del contracte de treball. 
L’extinció del contracte de treball: causes; estudi especi-
al de l’acomiadament i l’extinció per causes objectives.

Tema 151. Els drets de representació col·lectiva i de 
reunió dels treballadors a l’empresa. Els conflictes col-
lectius; procediments de composició; el dret de vaga i 
el tancament patronal.

Tema 152. El règim econòmic i l’acció protectora de la 
Seguretat Social. Modalitats contributiva i no contribu-
tiva.

Tema 153. La gestió de la Seguretat Social; funcions 
de les entitats gestores. Sistemes complementaris: les 
mutualitats de previsió social. La legislació catalana de 
serveis socials.

Tema 154. Seguretat i salut en el treball: la Llei de pre-
venció de riscos laborals. Competències de la Genera-
litat en matèria de seguretat i salut en el treball. Drets 
i obligacions. Participació dels treballadors: serveis de 
prevenció; delegats de prevenció; comitè de seguretat i 
salut laboral.

Tema 127. Procediments especials en la via economico-
administrativa: els incidents i les actuacions tributàries 
reclamables. Recursos.

Tema 128. El sistema tributari espanyol. Imposició di-
recta i indirecta: estructura. Tributs estatals, autonòmics 
i locals.

Tema 129. L’impost sobre la renda de les persones físi-
ques: el fet imposable; el subjecte passiu; la base impo-
sable; règims de determinació de la base imposable; base 
liquidable; quota íntegra i líquida estatal; gravamen auto-
nòmic o complementari; quota diferencial; règims espe-
cials; gestió de l’impost.

Tema 130. L’impost sobre el patrimoni. El fet imposable. 
El subjecte passiu. La base imposable. El deute tributari. 
L’impost de la renda dels no residents. L’impost especial 
sobre béns immobles d’entitats no residents.

Tema 131. L’impost sobre societats: el fet imposable; el 
subjecte passiu; la base imposable: correccions de valor, 
regles de valoració, imputació temporal. Tipus de grava-
men, quota íntegra, deduccions i bonificacions. Règims 
especials. Període d’imposició i meritació. Gestió de 
l’impost.

Tema 132. L’impost sobre successions i donacions: fet 
imposable. Presumpcions. Subjectes passius i respon-
sables. Base imposable. La base liquidable. Meritació i 
prescripció. Obligacions formals. Gestió de l’impost.

Tema 133. L’impost sobre el valor afegit; fet imposable, 
operacions no subjectes i exempcions; lloc de realització 
del fet imposable; subjecte passiu; repercussió. La base 
imposable; tipus de gravamen i deute tributari; deducci-
ons i devolucions; règims especials; gestió de l’impost.

Tema 134. L’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats: naturalesa i contingut; àmbit 
d’aplicació territorial de l’impost; transmissions patri-
monials: fet imposable, subjecte passiu, base imposable 
i quota tributària.

Tema 135. Operacions societàries: fet imposable, subjec-
te passiu, base imposable i quota tributària; actes jurí-
dics documentats: principis generals i tributació dels do-
cuments notarials, mercantils i administratius.

Tema 136. Els impostos especials: naturalesa. Els impos-
tos especials de fabricació: impostos especials sobre l’al-
cohol i les begudes alcohòliques; impost sobre hidrocar-
burs; impost sobre les labors del tabac. L’impost especial 
sobre determinats mitjans de transport.

Tema 137. Les taxes: naturalesa; normes bàsiques del seu 
règim jurídic. Els preus públics: naturalesa i caràcters. 
Legislació vigent a Catalunya en matèria de taxes i preus 
públics.

Tema 138. Els diferents mecanismes de control del sec-
tor públic català. Tipus de controls segons els tipus d’ens. 
El control d’oportunitat.

Tema 139. El control mitjançant auditories. Auditories de 
regularitat i auditories operatives.

Tema 140. Les tècniques del control intern. Referència a 
la Llei d’estatut de la funció interventora i normativa so-
bre control intern en la Generalitat. El control intern en 
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Tema 171. El concurs. Pressupòsits. La interlocutòria de 
declaració de concurs. Efectes. Determinació de la massa 
activa. Les accions de reintegrament. La massa passiva.  
El conveni: efectes. La qualificació del concurs.

Apartat E

Tema 172. El dret penal: concepte i normativa. El Codi 
penal vigent: estructura, contingut i principis que l’infor-
men. Aplicació de les lleis penals en el temps i en l’espai. 
Interpretació de les lleis penals.

Tema 173. El delicte: concepte, elements i classes.

Tema 174. La vida del delicte. La conspiració, la propo-
sició i la provocació. La temptativa de delicte i el delicte 
consumat. El delicte continuat. Concurs de delictes: real 
i ideal.

Tema 175. El subjecte actiu del delicte; autors i còmpli-
ces. La falta: concepte. Compatibilitat i incompatibilitat 
de les sancions penals i administratives.

Tema 176. Causes que eximeixen de responsabilitat. Cir-
cumstàncies atenuants i agreujants.

Tema 177. La pena: concepte, classes i efectes. Regles 
d’aplicació de les penes. Formes substitutives de l’exe-
cució de les penes privatives de llibertat. Mesures de 
seguretat.

Tema 178. La responsabilitat civil derivada dels delictes 
i faltes. Persones civilment responsables. Extensió de la 
responsabilitat civil i la seva aplicació a l’Administració 
pública. Les conseqüències accessòries de les penes.

Tema 179. Extinció de la responsabilitat penal: causes i 
efectes. Examen especial de la prescripció del delicte i 
de la pena.

Tema 180. Delictes contra l’Administració pública (I): La 
prevaricació, la desobediència i la denegació d’auxili, la 
infidelitat en la custòdia de documents i la violació de 
secrets.

Tema 181. Delictes contra l’Administració pública (II). El 
suborn, el tràfic d’influències i la malversació de cabals 
públics.

Tema 182. Delictes contra la Constitució; examen espe-
cial dels delictes comesos per funcionaris públics contra 
les garanties constitucionals. Delictes contra l’Adminis-
tració de justícia.

Tema 183. Delictes contra la hisenda pública i contra la 
Seguretat Social. Delictes de falsedat; examen especial 
de la falsificació de documents.

Tema 184. Delictes relatius a l’ordenació del territori i 
la protecció del patrimoni històric i del medi ambient. 
Delictes contra la salut pública.

Apartat F

Tema 185. El dret internacional públic: concepte i con-
tingut. Les fonts del dret internacional públic; els tractats 
internacionals.

Tema 186. Els subjectes de dret internacional: els estats. 
Les competències dels estats; les fronteres, l’espai aeri, 
l’espai marítim, la zona econòmica exclusiva.

Apartat D

Tema 155. El dret mercantil. Les fons del dret mercantil. 
Actes de comerç. El comerciant. El comerciant indivi-
dual.

Tema 156. La empresa mercantil. Naturalesa i elements 
que la formen. La comptabilitat empresarial. Llibres: 
requisits. Valor probatori i reconeixement dels llibres. 
Comptes anuals.

Tema 157. Dret de la competència; la defensa de l’empre-
sa contra la competència il·lícita i la competència des-
lleial.

Tema 158. Les societats mercantils. Societat regular col-
lectiva. La societat comanditària: modalitats. Les socie-
tats cooperatives. Les societats laborals.

Tema 159. La societat de responsabilitat limitada. Les 
societats unipersonals.

Tema 160. La societat anònima (I): naturalesa i formes 
de constitució. L’escriptura social i els estatuts. Les apor-
tacions. El patrimoni i el capital social. Les reserves.

Tema 161. La societat anònima (II): Les accions. Aug-
ment i reducció del capital social en les societats anòni-
mes. La modificació dels estatuts.

Tema 162. La societat anònima (III): Òrgans de la soci-
etat anònima. Junta general i administradors. El consell 
d’administració. Els comptes anuals. Verificació, apro-
vació i publicació. La impugnació dels acords socials: 
causes, legitimació. L’emissió d’obligacions.

Tema 163. Els grups de societats: funció econòmica i 
conceptes legals de grup, mercantil i fiscal. Referència 
a les agrupacions d’interès econòmic i unions temporals 
d’empreses.

Tema 164. Transformació, fusió, escissió, dissolució i li-
quidació de les societats mercantils; especial referència a 
les societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Tema 165. Els títols de crèdit: concepte i caràcters. Els tí-
tols nominatius, a l’ordre i al portador. La lletra de canvi. 
El xec. El pagaré.

Tema 166. Obligacions i contractes mercantils: disposi-
cions generals del Codi de comerç sobre aquestes matè-
ries. La representació en el dret mercantil. La comissió 
mercantil. El contracte d’agència. La franquícia.

Tema 167. El contracte de compravenda mercantil: con-
cepte i règim jurídic. Vendes de béns mobles a termini. 
El leasing. El factoring. Breu referència al contracte de 
transport.

Tema 168. Els mercats de valors. La borsa; societats i 
agències de valors. Els contractes borsaris. Valors repre-
sentats mitjançant anotacions en compte.

Tema 169. Els contractes bancaris en general. Examen 
del compte corrent, obertura de crèdit, préstec i des-
compte bancari. Dipòsits en bancs. Pignoració de valors. 
Crèdits documentaris.

Tema 170. El contracte d’assegurança: concepte, elements 
i contingut. Tipus d’assegurances de danys i de persones.
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Tema 203. El Registre Civil. La persona jurídica. La as-
sociació. La fundació. La representació.

Tema 204. El dret subjectiu. Concepte i tipus. Estructura 
del dret subjectiu. Els límits del dret subjectiu. Vicissi-
tuds del dret subjectiu.

Tema 205. El negoci jurídic. Elements. La ineficàcia i la 
invalidesa del negoci jurídic. Influència del temps en les 
relacions jurídiques. La prescripció. La caducitat.

Tema 206. Les obligacions. Estructura jurídica. Classifi-
cació general. Efectes. Prova. Extinció.

Tema 207. El contracte. Elements essencials del contrac-
te. La interpretació del contracte. Efectes del contracte. 
Ineficàcia del contracte.

Tema 208. Tipus de contractes (I): la compravenda, la 
donació, l’arrendament de coses, l’arrendament urbà, el 
préstec.

Tema 209. Tipus de contractes (II); el dipòsit, el mandat, 
la societat civil. La fiança, el conveni arbitral.

Tema 210. Drets reals: concepte i classificació. La comu-
nitat de béns: concepte, drets i obligacions, extinció, la 
divisió de la cosa comú.

Tema 211. La possessió: concepte i classes. La vida jurí-
dica de la possessió. Els seus efectes. La usucapió.

Tema 212. La propietat: concepte, elements i limitacions. 
Adquisició i pèrdua de la propietat. Les propietats espe-
cials. La propietat intel·lectual. La propietat horitzontal.

Tema 213. El registre de la propietat: Concepte. Alteració 
de finques registrals. Drets inscrivibles.

Tema 214. Fases del procediment registral. La fe pública 
registral. Assentaments registrals, anotacions preventi-
ves i altes assentaments.

Tema 215. Els drets reals limitats. L’usdefruit. El dret 
real de servitud. L’emfiteusi. El dret de superfície. Els 
drets reals de garantia. El dret real d’hipoteca.

Tema 216. Els censos a Catalunya. Règim jurídic. Con-
cepte i naturalesa. Classes. Constitució i extensió. El cà-
non o pensió periòdica.

Tema 217. Dret de successions (I): la successió mortis 
causa: classes, situacions en què es pot torbar l’herència. 
Capacitat per succeir. Acceptació i repudiació.

Tema 218. Dret de successions (II): Incapacitat per suc-
ceir. La successió testamentària. La successió forçosa. 
La successió intestada a Catalunya.

Apartat H

Tema 219. Economia (I): Magnituds agregades bàsiques 
de l’economia catalana i espanyola: producte nacional 
brut. Renda nacional i renda disponible. La distribució 
de la renda. La balança de pagaments.

Tema 220. Economia (II): El sector públic i la demanda 
agregada. Despesa pública i transferències segons els ni-
vells d’administració. Dèficit pressupostari i deute públic

Tema 221. Economia (III) El sistema financer: caracte-
rístiques i funcions. Actius i mercats. El Banc Central 
Europeu. El Banc d’Espanya. El Mercat Monetari. La 

Tema 187. Les organitzacions internacionals. L’Organit-
zació de les Nacions Unides: origen, membres, òrgans 
i funcions. El Consell d’Europa. Els drets humans i la 
seva protecció.

Tema 188. La Declaració universal dels drets humans i 
els pactes subsegüents. El Conveni de Roma de 1950: el 
Tribunal Europeu de Drets Humans.

Tema 189. La Unió Europea: antecedents i situació actual. 
El tractat de Lisboa...

Tema 190. El Tribunal de Justícia de les Comunitats Eu-
ropees. El Tribunal de Primera Instància de les Comuni-
tats Europees. Els tribunals especialitzats. Composició, 
competències, procediment i regles de funcionament.

Tema 191. El recurs per incompliment. El recurs d’anul-
lació. El recurs per inactivitat. La qüestió prejudicial. 
L’acció de responsabilitat extracontractual. Motius i 
procediment. L’aplicació judicial del dret europeu pels 
estats membres.

Tema 192. L’ordenament jurídic comunitari. El dret ori-
ginari: tractats constitutius i procediment de revisió. El 
dret derivat: classes. El dret complementari: decisions i 
acords dels representants dels governs dels Estats mem-
bres i convenis comunitaris.

Tema 193. Els principis generals del dret europeu. La 
primacia del dret comunitari. L’efecte directe de les nor-
mes de dret comunitari.

Tema 194. Els drets dels ciutadans de la Unió Europea. 
Els drets fonamentals. Drets inherents a la ciutadania. 
Drets inherents a la lliure circulació a la Unió Europea. 
L’espai Schengen. El Defensor del Poble Europeu.

Tema 195. El sistema financer de la Unió Europea. El 
Banc Europeu d’Inversions. La lliure circulació de capi-
tals. El Banc Central Europeu.

Tema 196. El Tribunal de Comptes Europeu. Funcions i 
competències. Els òrgans que l’integren. El procediment 
de fiscalització.

Tema 197. El mercat interior. La lliure circulació de mer-
caderies, serveis i capital. La lliure competència en l’àmbit 
comunitari. Referència a la política agrària comunitària.

Apartat G

Tema 198. El dret civil català: principis que l’inspiren. 
Fonts del dret català abans de la Compilació de 12 de 
juliol de 1960. La Compilació del dret civil de Catalunya 
i les seves modificacions.

Tema 199. El Codi de successions, el Codi de família i el 
Codi patrimonial. El Codi civil de Catalunya.

Tema 200. Competències de la Generalitat en matèria ci-
vil. Eficàcia del Codi civil espanyol.

Tema 201. El concepte de dret. Les fons del dret. L’apli-
cació de les normes jurídiques. Efectes i eficàcia de les 
normes jurídiques. El Codi Civil i la legislació comple-
mentaria.

Tema 202. El subjecte dels drets. La persona: concepte i 
classes. Persona individual i capacitació. La nacionalitat. 
El veïnatge civil i el domicili.
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Resolució de 21 de gener de 2011, de convo-
catòria de concurs oposició per a la provisió 
de dues places del Cos de Tècnics Superi-
ors del grup A, subgrup A1 de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya
Reg. 963

Convocatòria

Resolució de 21 de gener de 2011,  
de convocatòria de concurs oposició per  
a la provisió de dues places del Cos de Tècnics 
Superiors del grup A, subgrup A1 de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya

Atesa l’oferta anual d’ocupació pública de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya per al 2010 (DOGC 5624 del 
7 de maig de 2010);

Atès que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya ha aprovat les bases de convocatòria i el temari del 
concurs oposició per a la provisió de dues places del Cos 
de Tècnics Superiors, del grup A, subgrup A1 de la Sin-
dicatura de Comptes especificades en l’esmentada ofer-
ta, d’acord amb el que estableix l’article 8 v) de la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 29.3. 
de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya;

Resolc:

1. Convocar el procés selectiu, pel sistema de concurs 
oposició, per a la provisió de dues places del Cos de Tèc-
nics Superiors del grup A, subgrup A1 de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya.

2. Publicar aquesta convocatòria així com el temari i les 
bases que l’han de regir.

Tant l’Acord del Ple d’aprovació de les bases i el temari 
del concurs oposició com aquesta Resolució exhaurei-
xen la via administrativa. Per tant, els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan 
que hagi dictat el corresponent acte administratiu en el 
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva 
publicació, de conformitat amb el que preveuen els arti-
cles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener. També poden interposar re-
curs contenciós administratiu en el termini de dos me-
sos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el 
que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol al-
tre recurs que considerin convenient per a la defensa dels 
seus interessos.

Barcelona, 21 de gener de 2011

Joan Colom i Naval
Síndic major

banca i les caixes d’estalvis. Els òrgans de govern i d’ad-
ministració. L’activitat de supervisió i control del Banc 
d’Espanya. Les competències de la Generalitat de Ca-
talunya.

Tema 222. La comptabilitat a les Administracions públi-
ques. La comptabilitat pressupostària i la comptabilitat 
financera: relacions entre ambdues comptabilitats. Des-
tinataris de la informació comptable.

Tema 223. El Pla general de Comptabilitat Pública de 
l’Estat: antecedents, fonament, àmbit d’aplicació, estruc-
tura, contingut i característiques. Les Normes internaci-
onals de comptabilitat.

Tema 224. El Pla General de Comptabilitat Pública de 
la Generalitat de Catalunya: fonament, àmbit d’aplica-
ció, estructura, contingut i característiques. Els plans de 
comptabilitat pública sectorials.

Tema 225. La comptabilitat de les administracions lo-
cals: El Pla general de Comptabilitat Pública adaptat a 
l’Administració Local: fonament, àmbit d’aplicació, es-
tructura, contingut i característiques.

Tema 226. El Pla General de Comptabilitat de les empre-
ses: El marc conceptual de la comptabilitat. Les normes 
de registre i valoració.

Tema 227. Fiscalització (I): Concepte i objectius de la 
fiscalització en el sector públic. Tipus de fiscalitzacions. 
Principis d’auditoria del sector públic.

Tema 228. Fiscalització (II): Fases del treball de fiscalit-
zació: planificació, treball de camp i informe. Tràmit dels 
informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes.

Tema 229. Estadística (I): Estadística descriptiva i es-
tadística inferencial. Anàlisis temporal i atemporal. La 
distribució de freqüències. Valors representatius d’una 
distribució unidimensional: la mitjana aritmètica, la 
moda, la mediana. Mesures de dispersió d’una distribu-
ció unidimensional: rang, percentil, variança i desviació 
tipus.

Tema 230. Estadística (II): concepte de probabilitat. Pro-
babilitat condicionada. Concepte de variable aleatòria. 
Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució 
normal. Concepte de mostra d’una població. Tipus de 
mostreig.
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d) La gestió de la tresoreria (comptes corrents, paga-
ments, etc.).

e) La confecció dels estats de liquidació del pressupost.

f) La tramitació dels models de declaracions davant 
l’Agència Tributària.

g) Qualsevol altra tasca de naturalesa anàloga que li si-
gui encarregada pel seu cap.

– Àrea de contractació administrativa i règim interior

a) L’execució, la gestió, el control i la supervisió de les 
actuacions administratives i els processos de contracta-
ció administrativa de la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb la normativa vigent.

b) La tramitació dels expedients de destrucció de béns 
mobles de la Sindicatura de Comptes.

c) La guarda i la custòdia dels contractes de la Sindica-
tura de Comptes.

d) L’organització, la gestió i el manteniment del registre 
de contractes.

e) L’elaboració d’informes de gestió i l’evacuació de con-
sultes sobre temes relacionats amb la normativa de con-
tractació i patrimoni.

f) La tramitació i la gestió de les pòlisses d’assegurances.

g) El control, la supervisió i la gestió dels convenis de 
pràctiques universitàries i d’altres convenis que es pugin 
establir.

h) La supervisió de la gestió de compres de la Sindicatu-
ra de Comptes.

i) La supervisió i el control de l’inventari de la Sindica-
tura de Comptes.

j) La supervisió i el control del règim interior.

k) Qualsevol altra tasca de naturalesa anàloga que li si-
gui encarregada pel seu cap

Fins a la resolució d’aquesta convocatòria no es poden 
amortitzar, transformar ni modificar substancialment les 
places convocades, si no és en compliment de les normes 
de procediment administratiu.

1.4. D’acord amb el que disposen l’article 42 del Decret 
legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, i l’article 11.3 de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs 
de treball de les administracions públiques de Catalunya, 
durant el procés selectiu els aspirants han d’acreditar el 
coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió 
oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions 
pròpies de les places que són objecte de convocatòria.

1.5. De conformitat amb el que estableix l’article 6 del 
Decret 389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regu-
la l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea a la funció pública de l’Administració de la Ge-
neralitat, els aspirants admesos en el procés selectiu que 
no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el 
coneixement de la llengua castellana, tant en l’expres-
sió oral com en l’escrita, en el grau adequat a l’exercici 

Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. La realització d’aquesta convocatòria s’ajusta al 
que estableix l’article 103 de la Constitució espanyo-
la; la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes; els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya; la Norma especial reguladora 
de l’estatut del personal al servei de la Sindicatura de 
Comptes (NEREPSC) (BOPC núm. 250, del 8 de juli-
ol de 1994); la Plantilla i la Relació de llocs de treball 
del personal al servei de la Sindicatura de Comptes 
aprovada per la Mesa del Parlament el 2 d’octubre del 
2007 (DOGC núm. 5007, del 13 de novembre de 2007, i 
BOPC núm.161, del 13 de novembre de 2007) i, de ma-
nera supletòria, la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, del 
31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública, i la resta de norma-
tiva vigent en la matèria.

1.2. Les places, del Cos de Tècnics Superiors, del grup A 
subgrup A1 objecte d’aquesta convocatòria són:

– Una plaça Àrea de pressupostos i comptabilitat, de 
nivell 22 i complement específic en còmput mensual 
822,71 euros.

– Una plaça Àrea de contractació administrativa i règim 
interior, de nivell 22 i complement específic en còmput 
mensual de 822,71 euros.

Codi de la convocatòria: CO-A1-TS/10.

1.2.1. Les places objecte d’aquesta convocatòria es con-
voquen pel torn de promoció interna.

Així mateix, de conformitat amb l’article 51 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya, el nombre de places convocades podrà quedar 
ampliat en el cas que es produeixin vacants del mateix 
cos entre la data de la convocatòria i la de l’inici de les 
proves.

1.3. Funcions a realitzar

1.3.1. Les funcions assignades al Cos de Tècnics Superi-
ors de la Sindicatura de Comptes són: exercir les funci-
ons relatives a activitats de nivell superior corresponents 
a tasques administratives de gestió, d’inspecció, d’execu-
ció, de control o similars.

1.3.2. Les funcions assignades als llocs de treball objecte 
de la convocatòria són:

– Àrea de pressupostos i comptabilitat:

a) La confecció dels documents necessaris per a la for-
mació de la proposta d’avantprojecte de pressupost de la 
Sindicatura de Comptes.

b) La gestió del pressupost de despeses de la Sindicatura 
de Comptes, del pressupost d’ingressos i de la compta-
bilitat.

c) El control i el seguiment de la signatura de la docu-
mentació comptable pels òrgans de la Sindicatura de 
Comptes.
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Als efectes de l’exempció prevista en el punt 7.1.1.d 
d’aquestes bases, els documents als què es fan referència 
són:

a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat 
a l’Estat espanyol.

b) Diploma d’espanyol (nivell C2) o equivalent.

També quedaran exempts de realitzar l’exercici de conei-
xements de llengua castellana les persones participants 
que hagin cursat en llengua castellana els estudis con-
duents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit 
d’accés.

2.2. Requisits específics del torn de promoció interna.

Les persones aspirants, a més de reunir la resta de requi-
sits exigits en aquesta convocatòria, hauran de:

a) Ser funcionàries del Cos de Tècnics de grau mitjà de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya (grup B sub-
grup A2)

b) Posseir una antiguitat d’almenys dos anys de servei 
actiu com a funcionàries en el Cos esmentat.

c) Trobar-se respecte de la Sindicatura de Comptes en el 
Cos esmentat, en situació administrativa de servei actiu, 
serveis especials, serveis en altres administracions o en 
qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc o 
destinació.

Aquests requisits específics s’han de complir el darrer 
dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de 
mantenir fins a la data de presa de possessió com a fun-
cionari de carrera.

3. Sol·licituds

3.1. Les sol·licituds per prendre part en la convocatò-
ria s’han d’adreçar al síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, avinguda Litoral, 12-14, 08005 
Barcelona, i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat 
que es troba a disposició dels interessats al Registre ge-
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ubicat 
en l’adreça esmentada anteriorment, i que també pot ser 
imprès per mitjà de la pàgina web d’Internet www.sin-
dicatura.cat.

3.2. Les sol·licituds es poden presentar al Registre ge-
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya o per 
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, 
del 13 de gener.

Els aspirants que presentin la seva sol·licitud per qualse-
vol dels mitjans que estableix l’article 38.4.b, c, d o e de 
la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, 
del 13 de gener, hauran de trametre a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, abans de la finalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds, una còpia del docu-
ment on constin les dades relatives a la presentació de la 
seva sol·licitud al fax núm. 93 270 15 70.

de les funcions pròpies dels llocs de treball que són ob-
jecte de convocatòria. Aquest coneixement s’acreditarà 
mitjançant l’exercici que s’especifica en la base 7.1.1.d o 
amb la presentació dels documents que s’indiquen en la 
base 2.1.g.

2. Requisits i condicions dels aspirants

2.1 Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants 
hauran de complir els següents requisits:

a) Ser ciutadà espanyol, o ser nacional d’algun dels al-
tres estats membres de la Unió Europea o dels estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la 
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents 
i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espa-
nyols com dels nacionals dels altres estats membres de 
la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de trac-
tats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratifi-
cats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació 
de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, 
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, 
pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un 
anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels 
seus progenitors. En qualsevol cas, els aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar docu-
mentalment la seva nacionalitat.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta 
per a la jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a 
l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exerci-
ci de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant 
expedient disciplinari, del servei de qualsevol Adminis-
tració pública ni pertànyer al mateix cos de la Sindicatu-
ra de Comptes de Catalunya objecte de la convocatòria. 
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada o pro-
mesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària 
o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció 
pública en llur estat d’origen.

e) Posseir el títol de doctorat, de llicenciatura, d’enginye-
ria, d’arquitectura o equivalent.

En el cas de títols obtinguts a l’estranger, cal disposar de 
la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i 
Ciència.

Els requisits generals indicats anteriorment s’han de 
complir el darrer dia del termini de presentació de sol-
licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de 
possessió com a funcionari de carrera.

f) Estar en possessió de coneixements de nivell de sufi-
ciència de llengua catalana (C) que estableix el Decret 
152/2001, del 29 de maig, sobre avaluació i certificació 
de coneixements de català.

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola hauran de posseir coneixements de llengua 
castellana de nivell C2 o equivalent.

http://www.sindicatura.cat
http://www.sindicatura.cat


31 de gener de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 11

4.85. INFORMACIó 75

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins 
aquest termini els defectes que els són imputables, o no 
presentin la documentació preceptiva que hagi motivat 
la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva 
sol·licitud, la qual s’arxivarà sense cap altre tràmit. En 
qualsevol cas i a fi d’evitar errors i, en cas de produir-se, 
de possibilitar la seva esmena dins el termini i en la ma-
nera escaient, els aspirants comprovaran fefaentment no 
únicament que no figuren en la llista d’exclosos, sinó, a 
més, que els seus noms i cognoms figuren en la llista 
d’admesos.

4.3. Dins el termini màxim de quinze dies hàbils des 
de l’expiració del termini previst en la base anterior, el 
síndic major aprovarà mitjançant una resolució, que es 
publicarà en el DOGC, la llista definitiva completa cer-
tificada dels aspirants admesos i exclosos a la convoca-
tòria. Aquesta llista també s’ha de fer pública en el tau-
ler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes i en l’adreça 
d’Internet www.sindicatura.cat.

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 59.6 de la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, del 
13 de gener, amb la publicació de les resolucions indica-
des en el DOGC, i amb l’exposició de les llistes als tau-
lers d’anuncis als llocs que s’indiquin en les resolucions, 
es considerarà realitzada l’oportuna notificació als inte-
ressats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles 
reclamacions o recursos.

4.5. Els errors materials, de fet i aritmètics, es podran 
esmenar en qualsevol moment.

4.6. A l’efecte d’admissió dels aspirants es tindran en 
compte les dades que aquests facin constar en la sol-
licitud, i la veracitat serà responsabilitat seva.

5. Aspirants discapacitats. Adaptació  
o adequació en la realització de les proves. 
Adaptació del lloc de treball.

5.1. Les persones amb discapacitat seran admeses a la 
realització de les proves sense necessitat d’acreditar les 
seves condicions psíquiques, físiques o sensorials abans 
del seu començament, llevat dels supòsits previstos en 
l’apartat següent, sens perjudici que, superat el procés 
selectiu, en presentar la documentació per ser nomena-
des funcionàries que preveu la base 8 hagin d’acreditar, 
igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desen-
volupar les funcions i tasques dels llocs que es convo-
quen i prestar el servei públic corresponent.

5.2. Els aspirants amb discapacitat que hagin demanat 
en la sol·licitud de participació l’adaptació o l’adequació 
de temps i mitjans materials per a la realització de les 
proves i exercicis necessitaran un dictamen vinculant ex-
pedit per un equip multiprofessional competent.

Als efectes de l’adaptació o adequació en la realització 
de les proves i exercicis, la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya adoptarà les mesures necessàries per tal que 
les persones discapacitades tinguin, per a la seva realit-
zació, oportunitats similars a la resta d’aspirants.

5.3. Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la 
sol·licitud de participació l’adaptació del lloc o llocs de 

3.3. El termini de presentació de sol·licituds és de vint 
dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publica-
ció de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya (DOGC).

3.4. Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini esta-
blert en la base anterior, els aspirants han de presentar:

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat o, en el cas que no tinguin la nacionalitat es-
panyola, d’un document oficial acreditatiu de la perso-
nalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acredita-
tiva de tenir el certificat de suficiència de català (C) o 
superior de la Secretaria de Política Lingüística, o d’un 
dels altres títols, diplomes i certificats equivalents esta-
blerts per l’Ordre PRE/228/2004, del 21 de juny, sobre 
els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats 
de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística (els aspirants poden consultar aquesta Ordre 
a través de l’adreça d’Internet: http://www6.gencat.net/
llengcat/certific/equiv.htm); o d’haver participat i obtin-
gut plaça en processos anteriors de selecció de personal 
per accedir a la Sindicatura de Comptes, en què hi ha-
gués establerta una prova o exercici de coneixements de 
llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit 
en aquesta convocatòria, o d’haver superat la prova es-
mentada en altres processos selectius corresponents a la 
mateixa oferta pública anual d’ocupació, als efectes de 
quedar exempt de la realització de la prova de coneixe-
ments de llengua catalana establerta en la base 7.1.1.c.

3.5. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud 
els aspirants donen el seu consentiment al tractament de 
les dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tra-
mitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa 
vigent.

3.6. És imprescindible que la sol·licitud estigui signada 
per l’aspirant. La manca de signatura suposarà l’exclusió 
de l’aspirant.

4. Admissió dels aspirants

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol-
licituds, el síndic major dictarà resolució en el termini 
màxim d’un mes i declararà aprovada la llista provisi-
onal d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria. 
La resolució esmentada, que es publicarà en el DOGC, 
indicarà els llocs on s’exposen les llistes completes cer-
tificades dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos 
i els motius d’exclusió. Els aspirants també poden con-
sultar la seva situació en el procés selectiu, pel que fa 
a les llistes provisionals i definitives de persones adme-
ses i excloses, en el tauler d’anuncis de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya i en l’adreça d’Internet www.
sindicatura.cat.

4.2. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies 
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en 
DOGC, per presentar possibles reclamacions adreçades 
a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en les 
llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, o per 
aportar la documentació requerida per la convocatòria.

http://www.sindicatura.cat
http://www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm
http://www.sindicatura.cat
http://www.sindicatura.cat
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f) Un professor de l’especialitat corresponent designat 
per una universitat catalana triada per torn rotatori entre 
les universitats segons la data de fundació.

6.2. S’han de nomenar membres suplents, pel mateix 
procediment seguit per al nomenament dels membres 
titulars, perquè substitueixin els titulars en el cas que 
aquests no puguin actuar.

6.3. El Tribunal comptarà amb un membre assessor, amb 
veu però sense vot, nomenat per la Secretaria de Política 
Lingüística. Així mateix, el Tribunal podrà acordar, si 
ho creu convenient, la incorporació d’assessors especia-
listes, per a alguna o per a totes les proves, amb veu però 
sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en 
la valoració dels aspirants en les proves o exercicis que 
estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar 
col·laboració en les seves especialitats tècniques. El Tri-
bunal comunicarà a la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya les designacions que acordi.

6.4. El Tribunal designarà el funcionari que actuarà com 
a secretari del Tribunal. En el cas que no sigui membre 
del Tribunal, el secretari tindrà veu però no vot.

6.5. Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se de 
formar-ne part, notificant-ho a l’òrgan convocant, quan 
es trobin en alguna de les circumstàncies previstes en 
l’article 28.2 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o quan hagin impartit 
cursos o realitzat treballs per a la preparació d’aspirants 
a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació 
de la convocatòria. Igualment els aspirants podran recu-
sar els membres del Tribunal quan concorrin les circum-
stàncies previstes.

6.6. El procediment d’actuació del Tribunal s’ajustarà en 
tots els casos al que disposa la Llei 13/1989, del 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat, la Llei 30/1992, del 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i altra 
normativa aplicable.

6.7. El Tribunal podrà tenir el suport material i tècnic 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o de la 
Direcció General de la Funció Pública del Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya en la realització de les proves.

6.8. El Tribunal quedarà vàlidament constituït sempre 
que compti amb la presència de tres dels seus membres, 
ja siguin titulars o suplents, entre els quals hi hagi el pre-
sident i el secretari.

6.9. El Tribunal haurà de resoldre tots els dubtes i totes 
les incidències que sorgeixin a partir del moment de la 
seva constitució respecte de l’aplicació d’aquestes nor-
mes, així com el que calgui fer en els casos no previstos. 
Les seves decisions s’hauran d’adoptar en tots els casos 
per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del president 
serà decisiu.

6.10. El Tribunal facilitarà als aspirants i a l’òrgan con-
vocant la informació que se li requereixi en relació amb 
les puntuacions concretes que aquests hagin obtingut.

treball sempre que aquesta no impliqui una modificació 
exorbitant en el context de l’organització o sigui incom-
patible amb el contingut del lloc i el servei públic que 
s’ha de prestar.

Els aspirants discapacitats que sol·licitin adaptacions, 
també hauran de sol·licitar el dictamen vinculant.

5.4. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el 
que estableixen els articles 6 i 7 del Decret 66/1999, del 
9 de març.

5.5. Per a l’obtenció del dictamen, dins el termini de pre-
sentació de sol·licituds, els aspirants s’han d’adreçar als 
centres de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
que s’indiquen, ja que en cas contrari no s’adaptaran les 
proves

Demarcació de Barcelona, excepte les demarcacions 
del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-
laboral, av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Telèfon: 
93 424 82 04, fax: 93 424 52 06.

Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Ber-
guedà: EVO-laboral, c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 
Terrassa. Telèfon: 937 858 300, fax: 937 318 138.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Giro-
na. Telèfon: 972 94 12 73, fax: 972 48 63 54.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Telè-
fon: 973 70 36 00, fax: 973 24 12 86.

Demarcació de Tarragona, excepte les demarcacions del 
Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre: 
av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon: 977 21 34 71, 
fax: 977 22 13 39.

Demarcació de les Terres de l’Ebre (el Montsià, la Ter-
ra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre): c. Ruiz d’Al-
da, 33, 43870 Amposta. Telèfon: 977 70 65 34, fax: 
977 70 67 51.

6. Tribunal qualificador

6.1. El Tribunal del procés selectiu està format, d’acord 
amb el que estableix la disposició addicional primera 
de la Norma de creació de cossos de la Sindicatura de 
Comptes publicada en el DOCG núm. 5007, del 13 de 
novembre de 2007, pels membres següents:

a) El síndic major o el síndic membre de la Comissió de 
Govern, en qui delegui, que el presideix.

b) Un síndic nomenat pel Ple de la Sindicatura de Comptes

c) Un representant del Parlament de Catalunya.

d) Un funcionari de la Sindicatura de Comptes amb una 
titulació acadèmica igual o superior a l’exigida per a in-
gressar en el cos corresponent i adient amb les funci-
ons de les places a proveir, designat per la Comissió de 
Govern entre una terna proposada pels representants del 
personal.

e) Un representant d’un col·legi professional de l’àmbit 
pertanyent a les places que es convoquen, designat per 
aquest entre els professionals en exercici i de reconegut 
prestigi.
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     (A – E/3) x 10    
Q =

 
N

Q = qualificació resultant.
A = nombre d’encerts.
E = nombre de respostes valorades negativament.
n = nombre de preguntes.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntu-
ació mínima per superar-lo és de 5 punts.

En cas que el Tribunal acordés l’anul·lació d’alguna pre-
gunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrec-
ció de totes les respostes plantejades o correcció de més 
d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació 
resultant, la primera de les tres preguntes de reserva i 
així successivament.

b) Segona prova

De caràcter obligatori i eliminatori, amb una durada glo-
bal de tres hores:

Consisteix a resoldre per escrit dos supòsits d’aplicació 
dels coneixements del temari específic, escollits entre els 
tres que proposarà el Tribunal.

Per a la realització d’aquest exercici, les persones par-
ticipants podran disposar dels textos i la documentació 
que creguin convenients, així com de màquines calcu-
ladores no programables, llevat que el Tribunal acordi 
el contrari.

Per a la valoració d’aquest exercici, el Tribunal tindrà en 
compte tant els coneixements acreditats per les persones 
participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de 
la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi 
i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts per 
al primer supòsit i de 0 a 10 punts per al segon supòsit. 
La puntuació mínima per a superar-la serà de 5 punts 
per al primer i de 5 punts per al segon. La puntuació 
d’aquesta prova es determinarà sumant la puntuació ob-
tinguda en cadascun dels exercicis. El Tribunal no haurà 
d’avaluar el segon supòsit dels aspirants si no han obtin-
gut la puntuació mínima per a superar el primer supòsit.

c) Tercera prova

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a realitzar davant de membres del Tribunal i, 
si escau, amb els assessors especialistes que aquest de-
signi, un exercici de coneixements de llengua catalana 
que consta de dues parts.

Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió es-
crita, per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules 
com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la 
lectura i preguntes sobre un test escrit, i de la gramàtica i 
el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del conei-
xement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de 
la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o expo-
sició sobre temes generals d’actualitat.

6.11. L’òrgan convocant, per si mateix o a proposta del 
president del Tribunal, podrà requerir, als efectes esca-
ients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui 
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin po-
gut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos 
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment 
si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol 
moment el Tribunal podrà requerir als aspirants l’acre-
ditació de la seva identitat mitjançant la presentació de 
qualsevol document oficial identificatiu.

6.12. El Tribunal decidirà sobre les peticions d’adaptaci-
ons de les proves que efectuïn les persones amb dismi-
nució. Amb aquesta finalitat, podrà efectuar els tràmits 
oportuns per obtenir la informació que consideri neces-
sària en relació amb les adaptacions sol·licitades.

6.13. El president del Tribunal adoptarà les mesures adi-
ents per tal de garantir que els exercicis escrits puguin 
ser corregits sense que es conegui la identitat de l’aspi-
rant. Així mateix, el Tribunal exclourà de l’exercici cor-
responent els candidats els exercicis dels quals contin-
guin signes o marques que permetin conèixer la identitat 
de l’aspirant.

6.14. Les persones que formin part del Tribunal tenen 
dret a percebre les assistències previstes en el Decret 
138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del 
servei.

6.15. Per a comunicacions i altres incidències, el Tribu-
nal té la seu a l’avinguda Litoral, 12-14, 08005 Barcelona

7. Procediment de selecció

El sistema de selecció que regirà aquest procés selectiu 
és el de concurs oposició.

7.1. Fase d’oposició:

7.1.1. La fase d’oposició està constituïda per les proves 
que s’indiquen a continuació.

El temari per a les proves que es descriuen a continuació 
és el que consta com a annex al final d’aquestes bases.

a) Primera prova

Consta d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori:

Consisteix a respondre a un qüestionari de cinquanta 
preguntes (més tres de reserva) amb quatre respostes al-
ternatives de les quals només una és correcta, sobre el 
contingut dels temes dels apartats del 4 al 10, de la part 
general del temari.

El Tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, 
que no podrà ser superior a una hora.

Les vuit primeres preguntes que tinguin la resposta en 
blanc o amb més d’una resposta (comptades conjunta-
ment) no seran tingudes en compte. A partir de la novena 
resposta sumades les de qualsevol dels dos tipus esmen-
tats, es valoraran com a errònies. Les respostes errònies 
es valoraran negativament, és a dir, es descomptarà una 
tercera part del valor d’una resposta encertada.

Per efectuar la valoració d’aquest exercici s’aplicarà la 
fórmula següent:
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la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement 
de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en 
l’escrita, de nivell C2 o equivalent.

Per tal d’acreditar aquests coneixements aquests aspi-
rants hauran d’efectuar un exercici, que serà avaluat pel 
Tribunal, tenint en compte que s’hi exigirà un grau de 
coneixements idiomàtics adequats a l’exercici de les fun-
cions pròpies de les places que són objecte de convoca-
tòria.

L’exercici consistirà a realitzar una redacció de 200 pa-
raules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb 
membres del Tribunal i, si escau, amb els assessors espe-
cialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser 
superior a quaranta-cinc minuts per a la primera part i a 
quinze minuts per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

Exempció de l’exercici

La llista provisional de persones aspirants que han de 
realitzar els exercicis de coneixement de llengua caste-
llana es publicarà juntament amb les qualificacions de 
la primera prova. Les persones aspirants que constin 
en aquesta llista disposaran d’un termini de deu dies a 
partir de l’endemà de la seva publicació per esmenar els 
defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels 
coneixements requerits.

La llista definitiva de persones aspirants que han de rea-
litzar els exercicis de coneixement de llengua castellana 
es farà pública al mateix temps que les qualificacions de 
la segona prova.

Queden exempts de realitzar aquest exercici els aspirants 
que acreditin documentalment davant el Tribunal, dins 
el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la 
publicació de les qualificacions de la primera prova, es-
tar en possessió dels requeriments esmentats en l’apartat 
g de la base 2.1.

e) Cinquena prova

Es tracta d’un exercici de caràcter obligatori i elimina-
tori.

Els aspirants hauran de desenvolupar per escrit dos te-
mes dels tres que proposarà el Tribunal dels temes con-
tinguts en la part específica del temari, extrets a l’atzar 
en el moment d’iniciar la prova i davant de tots els can-
didats presentats.

Per a la valoració d’aquest exercici es tindran en comp-
te els coneixements acreditats per l’aspirant, així com la 
capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió 
escrita en la seva realització.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser 
superior a tres hores.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts per a 
cada un dels temes.

La puntuació mínima per a superar la prova serà de 5 
punts en cada un dels dos temes.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, 
que no podrà ser superior a una hora i trenta minuts per a 
la primera part i a trenta minuts per a la segona.

La qualificació de l’exercici és d’apte o no apte.

Exempció de l’exercici

La llista provisional de persones aspirants que han de 
realitzar els exercicis de coneixement de llengua cata-
lana es publicarà juntament amb les qualificacions de 
la primera prova. Les persones aspirants que constin en 
aquesta llista disposaran d’un termini de 10 dies a partir 
de l’endemà de la seva publicació per esmenar els defec-
tes i/o presentar la documentació acreditativa dels conei-
xements requerits.

La llista definitiva de persones aspirants que han de re-
alitzar els exercicis de coneixement de llengua catalana 
es farà pública al mateix temps que les qualificacions de 
la segona prova.

Estaran exempts de la realització d’aquest exercici els as-
pirants que acreditin documentalment, dins el termini de 
presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3, 
estar en possessió del certificat de nivell de suficiència 
de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lin-
güística, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats 
equivalents establerts per l’Ordre PRE/228/2004, del 21 
de juny, sobre els títols diplomes i certificats equivalents 
als certificats de coneixements de català de la Secretaria 
de Política Lingüística.

Així mateix, estaran exempts de realitzar aquesta prova 
els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en pro-
cessos anteriors de selecció de personal per accedir a la 
Sindicatura de Comptes, en què hi hagués establerta una 
prova o exercici de coneixements de llengua catalana del 
mateix nivell o superior al requerit en aquesta convoca-
tòria i així ho declarin en la sol·licitud de participació.

També estaran exempts de realitzar aquesta prova els as-
pirants que hagin superat la prova esmentada en altres 
processos selectius de la mateixa oferta pública anual 
d’ocupació d’aquesta convocatòria.

Igualment, estaran exempts de la realització de la prova 
esmentada els aspirants que en la data i lloc de realitza-
ció de la prova, abans de l’hora assenyalada per al seu 
inici, aportin davant el Tribunal l’original i una fotocò-
pia de la documentació suficient acreditativa d’estar en 
possessió de coneixements de llengua catalana de nivell 
C o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o 
equivalent.

El Tribunal trametrà a l’òrgan convocant fotocòpia de 
l’esmentada documentació, perquè s’incorpori a l’expe-
dient de la persona interessada.

d) Quarta prova

Consta d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori 
per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 
389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regula l’accés 
dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a 
la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els 
aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin 
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7.2. Fase de concurs.

7.2.1. En la fase de concurs, que no té caràcter eliminato-
ri, es valoren els mèrits que s’especifiquen seguidament 
fins a un màxim de la tercera part de la puntuació assoli-
ble en les proves selectives:

Serveis prestats:

Es valoren els serveis prestats en el grup B subgrup A2 
del Cos de Tècnics de Grau Mitjà de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, fins a la data de publicació de la 
convocatòria a raó de 0,231 punts per mes treballat.

Per a la valoració de serveis prestats es computarà un 
mes com a trenta dies naturals.

7.3. Acreditació de mèrits.

7.3.1. Els mèrits s’hauran d’acreditar documentalment 
dins el termini de deu dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà de la publicació de les qualificacions de l’últi-
ma prova obligatòria en el lloc o els llocs que oportuna-
ment assenyalarà el Tribunal de la convocatòria.

7.3.2. Els serveis esmentats s’hauran d’acreditar mit-
jançant certificació de l’òrgan competent en matèria de 
personal de l’ens públic o Administració pública cor-
responent. En les certificacions hi haurà de constar de 
forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la com-
petència per expedir el certificat, o el de l’òrgan en què 
delegui, així com la norma legal que els habilita amb 
indicació, si escau, del diari o butlletí oficial en el qual 
s’hagi publicat. En les certificacions indicades s’hi haurà 
de fer constar de manera clara i expressa el règim jurídic, 
el vincle, les funcions, el grup, el cos o escala, la catego-
ria professional, la jornada realitzada i el període concret 
de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la 
convocatòria.

7.3.3. Per a la valoració només es tindran en compte els 
mèrits adquirits fins a la data de publicació de la convo-
catòria.

7.3.4. La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants 
en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que 
les qualificacions de la prova voluntària.

7.3.5. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies 
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
la valoració esmentada per presentar les al·legacions que 
considerin oportunes.

7.3.6. El Tribunal de la convocatòria, un cop estimades o 
desestimades les al·legacions presentades, farà pública la 
valoració definitiva dels serveis acreditats pels aspirants 
en la fase de concurs al mateix temps que la puntuació 
total de la fase d’oposició, d’acord amb el que estableix 
la base 8.1.

8. Aspirants proposats

8.1. Finalitzades les proves, el Tribunal farà públics en 
els llocs de realització de les proves, així com en la seu 
del Tribunal, els resultats de la fase de concurs i de la 
fase d’oposició. També farà pública en els llocs indi-
cats la llista dels aspirants que hagin superat el procés 
selectiu, ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda, 
de major a menor. Aquesta puntuació resulta de la suma 

La puntuació d’aquesta prova es determinarà sumant la 
puntuació obtinguda en cadascun dels exercicis.

El Tribunal no haurà d’avaluar el segon tema dels aspi-
rants si aquests no han obtingut la puntuació mínima per 
a superar el primer tema.

f) Sisena prova: coneixements d’una llengua estrangera

Només podran realitzar aquesta prova voluntària els 
aspirants que hagin fet constar expressament en la sol-
licitud la llengua estrangera escollida. Això no obstant, 
els aspirants podran presentar la seva renúncia a realitzar 
aquesta prova dins el termini de set dies hàbils a comptar 
des de la publicació de les puntuacions de la última pro-
va obligatòria. Les renúncies presentades pels aspirants 
tindran efectes des de la mateixa data de presentació de 
l’escrit corresponent, i seran traslladades al Tribunal per 
al seu coneixement.

Consistirà a acreditar coneixements de la llengua estran-
gera escollida per l’aspirant.

Consta de dues parts:

Primera part: consistirà a realitzar per escrit, en l’idioma 
escollit per l’aspirant, una traducció directa sense utilit-
zació del diccionari.

Segona part: consistirà a mantenir una conversa en l’idi-
oma escollit per l’aspirant amb la persona que el Tribu-
nal designi.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà 
ser superior a una hora per a la primera part i a quinze 
minuts per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova de dues parts serà entre 
0 i 1 punt.

7.1.2. En la Resolució per la qual es declari aprovada la 
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos establerta 
en la base 4.3 s’anunciarà, amb una anticipació mínima 
de tres dies hàbils, la data, l’hora i el lloc de realització 
de la primera prova. La data, l’hora i el lloc de realitza-
ció de les proves següents seran determinats pel Tribu-
nal de la convocatòria i se’n donarà publicitat juntament 
amb els resultats de la prova respectivament anterior, 
amb una anticipació mínima de tres dies hàbils al de la 
realització de la següent prova.

7.1.3. Els aspirants que no compareguin a les proves i 
exercicis de caràcter obligatori i eliminatori el dia i hora 
assenyalats, llevat dels casos degudament justificats i 
lliurement apreciats pel Tribunal de la convocatòria, se-
ran exclosos de l’oposició i, consegüentment, del procés 
selectiu, i perdran tots els seus drets en la convocatòria.

7.1.4. Les qualificacions de cada una de les proves es fa-
ran públiques en els llocs de la seva realització, així com 
a la seu del Tribunal, i es comunicaran a l’òrgan convo-
cant. Juntament amb les qualificacions, es farà pública la 
llista dels aspirants que, pel fet d’haver superat la prova 
les qualificacions de la qual es publiquen, poden realit-
zar la prova següent.

7.1.5. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà 
sumant les puntuacions obtingudes en les proves obliga-
tòries i en la prova voluntària.
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aportin un certificat, expedit per l’òrgan competent, que 
ho acrediti, amb indicació també del nombre de triennis, 
import i data de compliment.

8.9. Els aspirants que no presentin la documentació re-
querida, llevat dels casos de força major que seran de-
gudament comprovats per l’òrgan convocant, i els que 
no compleixin les condicions i els requisits exigits, no 
podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·lades 
les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat 
en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat. En aquest 
cas, el síndic major en resoldrà la substitució per l’aspi-
rant que segueixi en puntuació en la llista del Tribunal 
que s’esmenta en la base 8.1, al qual es notificarà aquest 
fet i se’l requerirà perquè presenti la documentació exi-
gida.

9. Assignació de destinacions

Un cop verificat que l’aspirant ha presentat la documen-
tació indicada i reuneix els requisits i condicions reque-
rits, se li adjudicarà el lloc de treball objecte d’aquesta 
convocatòria.

10. Nomenament de funcionaris

10.1. El síndic major de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya nomenarà funcionari en el lloc obtingut, mit-
jançant una resolució que es publicarà en el DOGC, l’as-
pirant proposat pel Tribunal, que hagi aportat dins el ter-
mini previst la documentació requerida i acrediti reunir 
les condicions exigides. Així mateix, la secretària gene-
ral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya notificarà 
el nomenament a la persona interessada, amb indicació 
del lloc adjudicat.

10.2. La destinació obtinguda tindrà caràcter definitiu.

11. Presa de possessió

11.1. Els aspirants nomenats funcionaris disposaran de 
trenta dies hàbils per a prendre possessió del lloc obtin-
gut, comptats a partir de l’endemà de la data de la recep-
ció de la notificació de la Resolució de nomenament.

11.2. Si la persona nomenada no pren possessió del seu 
lloc de treball en el termini establert, el síndic major en 
resoldrà la substitució per l’aspirant que segueixi en pun-
tuació en la llista del Tribunal que s’esmenta en la base 
8.1, al qual es notificarà aquest fet i se’l requerirà perquè 
presenti la documentació exigida. Aquesta destinació 
obtinguda podrà tenir caràcter provisional, amb l’obliga-
ció de participar, una vegada hagi pres possessió, en les 
successives convocatòries de provisió de places del seu 
grup i categoria de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya fins que obtingui destinació definitiva.

12. Règim d’impugnacions i al·legacions

12.1. Contra les resolucions definitives de l’òrgan con-
vocant, els interessats poden interposar recurs potestatiu 
de reposició davant el síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya en el termini d’un mes comptat 
a partir de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, 
de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 116 
i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-

dels punts obtinguts en la fase de concurs i els obtinguts 
en la fase d’oposició.

8.2. En cap cas no es pot aplicar la puntuació de la fase 
de concurs per superar les diferents proves de la fase 
d’oposició.

8.3. En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’esta-
blirà en favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació 
més alta en la fase d’oposició i, si persisteix l’empat, en 
favor de l’aspirant que hagi obtingut la millor qualifi-
cació en la prova dels exercicis obligatoris, i en la del 
supòsit pràctic, en cas de continuar l’empat. Si l’empat 
persisteix encara, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant 
de major edat.

8.4. El Tribunal comunicarà al síndic major la llista de 
les persones que hagin superat el procés selectiu i farà 
constar les qualificacions de cadascuna de les proves i 
els punts de la fase de concurs. El síndic major, d’acord 
amb la llista tramesa pel Tribunal i el nombre de places 
convocades, requerirà per escrit els aspirants que d’acord 
amb aquests paràmetres tinguin opció a ser nomenats 
funcionaris, perquè aportin la documentació que consta 
en la base 8.7.

8.5. Sense perjudici del que estableix la base 1.2, el sín-
dic major no podrà nomenar un nombre de funcionaris 
que excedeixi el nombre de places que han estat objecte 
de la convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol re-
solució que ho contravingui.

8.6. Així mateix, la plaça podrà ser declarada deserta si 
cap aspirant no supera les proves establertes.

8.7. Els aspirants als quals el síndic major hagi requerit 
per presentar la documentació que s’esmenta seguida-
ment, ho hauran de fer davant la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya, dins el termini dels vint dies naturals 
comptats a partir de l’endemà de la data de recepció de 
la notificació:

a) Fotocòpies confrontades de la documentació acredita-
tiva dels requisits exigits en l’apartat e de la base 2.1. Si 
el títol no ha estat encara expedit, cal presentar una fo-
tocòpia confrontada del resguard acreditatiu d’haver-ne 
satisfet els drets d’expedició. Si el títol ha estat obtingut a 
l’estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologa-
ció del Ministeri d’Educació i Ciència.

b) Per als aspirants que tinguin reconeguda la condició 
legal de disminuït, i que no l’hagin presentat amb ante-
rioritat, dictamen expedit per l’equip multiprofessional 
competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes 
que preveu el Decret 66/1999, del 9 de març.

c) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’in-
compatibilitat previstos en la legislació vigent, o decla-
ració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, 
o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 
21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del per-
sonal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

8.8. Els aspirants requerits pel síndic major per aportar 
la documentació que tinguin la condició de funcionari 
d’alguna Administració pública estan exempts d’aportar 
els documents a què es refereix la base 8.7 que els hagin 
estat exigits per accedir a la funció pública, sempre que 
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Tema 3

El Tribunal de Comptes. Competències i funcions: la 
funció fiscalitzadora i la funció d’enjudiciament de res-
ponsabilitats comptables. Òrgans del Tribunal.

Tema 4

La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor 
del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. 
Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització.

Tema 5

El poder judicial: funcions i principis. L’organització ju-
dicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. 
El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya.

2. L’organització política i administrativa de l’Estat

Tema 6

Les estructures administratives a Espanya. L’Adminis-
tració pública: principis constitucionals informadors. 
Organització i funcionament de l’Administració general 
de l’Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans 
territorials. Els delegats del govern a les comunitats au-
tònomes. L’Administració institucional: les corporacions 
de dret públic. Organismes autònoms i entitats públiques 
empresarials. Òrgans consultius de l’Administració de 
l’Estat. El Consell d’Estat.

Tema 7

Les comunitats autònomes: constitució i competències. 
Relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes: co-
ordinació i control. Els estatuts d’autonomia de les co-
munitats autònomes: naturalesa jurídica i contingut. Dis-
tribució de competències. Tipologia competencial. Les 
comunitats autònomes amb dues llengües oficials

Tema 8

L’administració local. Ens que la integren. La Llei de ba-
ses del règim local. La regulació del règim local a Cata-
lunya. El municipi. Òrgans de representació política i la 
seva designació. Línies generals de l’organització i com-
petències municipals. Els règims municipals especials. 
L’organització comarcal de Catalunya. La vegueria.

3. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions

Tema 9

La Unió Europea i el dret comunitari. Les institucions 
comunitàries. La Comissió, El Consell. El Parlament 
Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comp-
tes.

Tema 10

Característiques de l’ordenament jurídic comunitari. Les 
fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. 
Les directives.

ment administratiu comú. També poden interposar re-
curs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el 
DOGC, davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformi-
tat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa. Igualment, els interessats poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

12.2. D’acord amb el que preveu l’article 114 de la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, contra els actes de tràmit del Tribunal que deci-
deixin directament o indirectament el fons de l’assump-
te, determinin la impossibilitat de continuar en el procés 
selectiu, o produeixin indefensió o perjudici irreparable 
a drets o interessos legítims, els interessats poden inter-
posar recurs d’alçada davant el síndic major, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya (avinguda Litoral, 12-14, 08005 Barcelona) o de 
la seva notificació.

12.3. Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclosos 
en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selec-
tiu, podran formular totes les al·legacions que considerin 
pertinents a partir de la seva notificació o de fer-se pú-
blics als taulers d’anuncis els esmentats actes de tràmit.

12.4. D’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, 
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 
49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa, la interposició dels 
recursos contenciosos administratius que s’hagi de noti-
ficar als interessats es podrà fer mitjançant la seva publi-
cació en el DOGC i amb l’exposició al tauler d’anuncis 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la pàgina 
web www.sindicatura.cat

Annex

Temari part general

1. Dret constitucional

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i 
principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. 
El Tribunal Constitucional: composició i competències. 
Processos. El valor de les sentències del Tribunal Cons-
titucional

Tema 2

La Corona. El Govern: funcions, potestats i composició. 
Designació i remoció del Govern i del president. Rela-
cions amb les Corts Generals. Les Corts Generals. El 
Defensor del Poble.

http://www.sindicatura.cat
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Tema 20

El patrimoni públic: el domini públic, sistemes d’utilit-
zació. La concessió. Els béns patrimonials.

5. L’Administració pública. El dret administratiu

Tema 21

El concepte de dret administratiu. El concepte d’Admi-
nistració pública. El principi de legalitat. Les potestats 
administratives: forma d’atribució i classes. Potestats re-
glades i potestats discrecionals. Tècniques de control de 
la discrecionalitat administrativa.

Tema 22

La relació jurídicaadministrativa: conceptes i elements. 
La personalitat jurídica de les administracions públi-
ques. Tipologia d’entitats públiques. Capacitat jurídica 
dels ens públics. El ciutadà com a titular de drets enfront 
l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interes-
sos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.

Tema 23

La competència administrativa: concepte, classes i natu-
ralesa. Criteris de delimitació i formes d’atribució. Les 
relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. 
La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació 
administrativa.

Tema 24

El reglament: concepte i fonament. Classes de regla-
ments. Procediment d’elaboració dels reglaments. El 
principi d’inderogabilitat singular dels reglaments. El 
règim d’impugnació dels reglaments. La qüestió d’il-
legalitat.

Tema 25

L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de 
l’acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci 
administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. 
Eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Exe-
cutivitat de l’acte administratiu. Notificació i publicació. 
Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. 
Convalidació.

Tema 26

El procediment administratiu: concepte, principis i im-
portància. El procediment administratiu comú. El proce-
diment administratiu derivat de l’organització pròpia de 
la Generalitat de Catalunya.

Tema 27

La revisió dels actes en via administrativa. La revisió 
d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recur-
sos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i 
recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l’exercici 
de les accions civils i laborals.

Tema 11

Aplicació i eficàcia del dret comunitari i europeu. Rela-
ció entre el dret comunitari i l’ordenament jurídic dels 
estats membres. Principis i control. Participació de les 
comunitats autònomes en la formació i en l’execució del 
dret comunitari.

Tema 12

Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats 
bàsiques comunitàries. Lliure circulació de mercaderies. 
Lliure circulació de persones i serveis. Lliure circula-
ció de treballadors. Lliure circulació de capitals. El dret 
d’establiment i la lliure prestació de serveis.

4. L’organització política i administrativa de Catalunya

Tema 13

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: estructura 
i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rec-
tors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la 
Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Ge-
neralitat amb l’Estat, amb altres comunitats autònomes i 
amb la Unió Europea. L’acció exterior de la Generalitat.

Tema 14

Les institucions de la Generalitat de Catalunya; El pre-
sident. El Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, 
el Síndic de Greuges i el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya

Tema 15

El Parlament de Catalunya: règim jurídic, funcionament 
i atribucions. Relacions entre el Parlament i la Sindicatu-
ra de Comptes de Catalunya.

Tema 16

La Sindicatura de Comptes: règim jurídic, competències, 
funcionament i àmbit d’actuació. Relacions de la Sindi-
catura amb el Tribunal de Cuentas.

Tema 17

Organització de la Sindicatura de Comptes: òrgans de 
la composen, funcions assignades als diferents òrgans, i 
règim de funcionament dels òrgans de la Sindicatura de 
Comptes.

Tema 18

L’organització administrativa de la Generalitat de Cata-
lunya. Organització i prestació de serveis. Principis ge-
nerals. Òrgans: centrals territorials, consultius, actius i 
col·legiats.

Tema 19

El model divisional: les empreses públiques, els orga-
nismes autònoms, els consorcis i les fundacions. Criteris 
generals i classes d’entitats públiques.
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Tema 37

El finançament de les comunitats autònomes. El règim 
foral i el règim comú. Els ingressos de les comunitats 
autònomes.

Tema 38

Delimitació del sector públic. El criteri politicoadminis-
tratiu. L’organització del sector públic en els pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya.

Tema 39

El pressupost públic de la Generalitat: concepte, princi-
pis pressupostaris, estructura i contingut. El cicle pres-
supostari: planificació, elaboració, aprovació, execució i 
control.

Tema 40

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Classi-
ficació orgànica, econòmica i per programes. Documen-
tació que acompanya els pressupostos.

Tema 41

El control intern de l’activitat economicofinancera del 
sector públic. La Intervenció General. La comptabilitat 
com a mitjà de control.

8. Estadística

Tema 42

Definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i 
estadística inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. La 
distribució de freqüències.

Tema 43

Els valors representatius d’una distribució unidimensio-
nal: la mitjana aritmètica, la moda, la mediana. Mesures 
de dispersió d’una distribució unidimensional: el rang, el 
percentil, la variància i la desviació tipus

Tema 44

El concepte de probabilitat. La probabilitat condiciona-
da. Concepte de variable aleatòria. Variables aleatòries 
discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de 
mostra d’una població. Tipus de mostreig.

Tema 45

Estadística i tractament gràfic de les dades. Relació en-
tre els diferents tipus de gràfics i les dades estadístiques. 
Programes informàtics per al tractament de les dades.

9. Gestió pública

Tema 46

Relació entre política i administració. Les noves orienta-
cions de la gestió pública. L’ètica i els valors a l’Adminis-
tració pública. Tècniques de direcció gerencial.

Tema 28

El control jurisdiccional de l’Administració pública: con-
tenciós, civil i penal. La jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Actes 
impugnables. La sentència en el procediment contenciós. 
Execució. Recursos. El recurs contenciós especial dels 
drets i llibertats fonamentals.

Tema 29

La responsabilitat de les administracions públiques. La 
responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. 
La responsabilitat de les autoritats i del personal al ser-
vei de les administracions públiques.

Tema 30

L’activitat negocial de l’Administració pública. El règim 
jurídic dels contractes i altres negocis jurídics. L’orga-
nització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 31

Les activitats de l’Administració pública. Els principis de 
l’activitat administrativa. Classificació material: activitat 
de limitació, de foment i de servei públic. Altres formes 
d’activitat administrativa: econòmica, arbitral, planifica-
dora i inspectora.

6. Economia espanyola i catalana

Tema 32

El model econòmic espanyol: línies generals. Trets bà-
sics de l’economia catalana.

Tema 33

Els sectors productius a Catalunya: macromagnituds 
principals.

Tema 34

La renda nacional: evolució i distribució actual. La Ba-
lança de pagaments. La balança comercial.

Tema 35

Els fons estructurals de la Unió Europea: el FEDER, 
l’FSE, el FEOGA-O, Objectius i zones elegibles. El fons 
de cohesió.

7. Economia del sector públic. La gestió economicofinan-
cera

Tema 36

La dimensió econòmica del sector públic. La despesa 
pública: evolució i composició; els ingressos públics: 
evolució i composició; el saldo pressupostari: evolució 
i composició.



31 de gener de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 11

4.85. INFORMACIó 84

cions públiques. La funció pública de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció 
pública. La plantilla de personal. La relació de llocs de 
treball. El Registre general de personal.

Tema 56

L’accés a l’ocupació pública. L’oferta d’ocupació pública. 
La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits 
de participació i procediment selectiu. La promoció in-
terna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes 
de provisió de llocs de treball. La carrera professional. 
La formació i el perfeccionament del personal.

Tema 57

Règim jurídic del personal de la Sindicatura de Comp-
tes: Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya. Drets i deures dels funcionaris de la 
Sindicatura de Comptes.

Tema 58

Situacions administratives, incompatibilitats i responsa-
bilitats i règim disciplinari del personal de la Sindicatura 
de Comptes. La representació del personal a la Sindica-
tura de Comptes. Mesures de conciliació de la vida per-
sonal, laboral i familiar

Tema 59

El sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats 
gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim ge-
neral i règims especials. Afiliació i cotització al sistema 
de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: 
contingències cobertes i prestacions. Assistència sanità-
ria. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubila-
ció. Mort i supervivència.

11. Polítiques públiques

Tema 60

Polítiques públiques relacionades amb l’economia pro-
ductiva: en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca; 
d’empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i soci-
etat del coneixement; de defensa dels usuaris i consumi-
dors, i de defensa de la competència.

Tema 61

Les polítiques de medi ambient, d’urbanisme, de caràc-
ter social i de caràcter prestacional

Tema 62

Les relacions institucionals i exteriors. La cooperació 
internacional.

Tema 47

Disseny i execució de les polítiques públiques. Teories 
de la decisió.

Tema 48

L’avaluació de les polítiques públiques. Control de les 
polítiques públiques. Control estratègic i control de ges-
tió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 49

La gestió de la qualitat a l’Administració pública: con-
ceptes generals. Tècniques bàsiques per a la qualitat i 
millora. La gestió del coneixement.

Tema 50

Les administracions públiques i la societat de la infor-
mació. L’administració electrònica: pilars i principis. El 
model d’administració electrònica de Catalunya. El rè-
gim jurídic de l’administració electrònica: regulació es-
tatal i de la Generalitat de Catalunya.

Tema 51

El desenvolupament dels serveis electrònics. Serveis de 
col·laboració interadministrativa. La signatura electròni-
ca i el certificat digital com a eines d’identificació i au-
tenticació.

Tema 52

La protecció de dades de caràcter personal. El règim 
jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. 
Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalu-
nya: els decrets d’aplicació. Bases de dades de legislació 
i de jurisprudència.

Tema 53

La informàtica com a eina de suport en els processos 
administratius. Concepte, components i funcionament 
general d’un sistema informàtic. Els sistemes informà-
tics. Grans ordinadors. Xarxes locals o miniordinadors. 
Ordinadors personals. Sistemes corporatius. Tendències 
actuals d’arquitectures informàtiques per a organitzaci-
ons complexes.

Tema 54

El tractament i la gestió de la documentació. Recepció 
i registre de documents. Organització dels documents 
administratius. Arxivament de documents. Conservació 
i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels 
documents electrònics. Certificació digital i signatura 
electrònica. Tipologia i ús dels documents administra-
tius i jurídics més importants.

10. Funció pública

Tema 55

Estructura i ordenació de l’ocupació pública. El règim 
jurídic de la funció pública espanyola: l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic. El personal al servei de les administra-
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nerals. Elements objectius i subjectius. El procediment 
subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la con-
vocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. 
El reintegrament. Les infraccions i les sancions.

3. Polítiques públiques

Tema 9

El pla de govern com a eina de planificació. Planifica-
ció estratègica. Planificació operativa. Objectius. Eixos 
principals.

Tema 10

Medi ambient: sostenibilitat i educació ambiental. Re-
comanacions i bones pràctiques ambientals a la Gene-
ralitat.

Tema 11

Economia catalana. Línies estratègiques per a la inter-
nalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana.

Tema 12

Estructura social catalana, demografia i sectors. Estrati-
ficació. Conflictes i classes socials. El paper de l’Admi-
nistració.

Tema 13

La gestió pública orientada als resultats. El control soci-
al i la transparència en la gestió pública. La governança i 
la democràcia participativa. Mètodes quantitatius d’ava-
luació de la gestió i per a la decisió pública.

Tema 14

Transversalitat. L’administració dotada d’instruments i 
dinàmiques transversals i participatives. Els organismes 
i els programes transversals. Els instruments de la trans-
versalitat. La gestió en xarxa.

4. Noves tecnologies i Administració pública

Tema 15

La gestió del coneixement a les organitzacions. Contri-
bució de la societat de la informació i dels sistemes d’in-
formació en la gestió del coneixement.

Tema 16

L’impacte de les TIC en la societat i en la governabilitat: 
oportunitats, riscos i perspectives.

Tema 17

Els principis de l’administració electrònica. Els serveis 
públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. 
La tecnologia al servei de les administracions. Els ser-
veis de col·laboració interadministrativa. Els serveis co-
muns corporatius d’administració electrònica.

Temari part específica

1. Funció pública

Tema 1

Gestió de recursos humans. Anàlisi de llocs de treball. 
Valoració de llocs de treball. Gestió per competències. 
L’avaluació de l’acompliment. Especificitats de l’Admi-
nistració pública.

Tema 2

Les relacions laborals i els sistemes de representació a 
l’Administració pública. Els pactes i els acords amb les 
organitzacions sindicals.

Tema 3

Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora 
de la prevenció de riscos laborals. Competències de la 
Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos 
laborals: els delegats de prevenció, el comitè de seguretat 
i salut laboral.

2. Gestió econòmica

Tema 4

La contractació pública. Àmbit subjectiu d’aplicació 
de la normativa en matèria de contractes del sector pú-
blic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: 
contracte d’obres, contracte de concessió d’obres públi-
ques, contracte de gestió de serveis públics, contracte de 
subministrament, contracte de serveis, contracte de col-
laboració entre el sector públic i el sector privat, contrac-
tes mixtos i contractes subjectes a una regulació harmo-
nitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 5

Configuració general de la contractació del sector públic 
i elements estructurals dels contractes. El règim especial 
de revisió dels actes en matèria de contractació i mit-
jans alternatius. Preparació dels contractes. Selecció del 
contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, com-
pliment i extinció dels contractes administratius. Orga-
nització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 6

El control pressupostari (1). La Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya. Funcions i finalitats. La funció 
interventora. El control financer. El control de la gestió 
economicofinancera.

Tema 7

El control pressupostari (2). El control parlamentari. El 
control extern de l’activitat economicofinancera: La Sin-
dicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes estatal.

Tema 8

L’activitat subvencional: normativa reguladora. Con-
cepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis ge-
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Tema 28

Gestió de projectes: tècniques de diagramació. Anàlisi 
de xarxes. Diagrama de Gantt. Diagrama PERT; temps 
i costos.

Tema 29

Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia 
d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de plani-
ficació.

Tema 30

L’anàlisi de problemes i la presa de decisions. Anàlisi 
de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d’alternati-
ves, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de solucions. 
Desenvolupament del pla d’acció.

6. Anàlisi i estudis

Tema 31

Mètodes d’estudi i recerca. Anàlisi quantitativa, anàlisi 
qualitativa. Anàlisi de dades. Avaluació.

Tema 32

Tècniques per a l’obtenció de la informació. Informació 
individual, informació massiva. El qüestionari i l’en-
questa. Altres mètodes de recollida d’informació.

Tema 33

L’entrevista. Tipologia d’entrevistes. Utilitats de l’entre-
vista: estudis, selecció, avaluació. Fases. Tècniques.

Tema 34

L’informe tècnic. Gestió i tractament de la informació. 
Fases de la comunicació escrita.

Tema 35

El servei públic orientat a la ciutadania. Anàlisi de les 
expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la sa-
tisfacció de les persones usuàries.

7. Gestió del potencial humà

Tema 36

Els grups de millora. Metodologia de treball. Fases. Pro-
ductes.

Tema 37

Direcció d’equips. Els equips de treball. Etapes de des-
envolupament d’un equip. Tipus de direcció. El lideratge 
lateral. Elements i recursos del lideratge lateral. La moti-
vació. La gestió dels conflictes. La direcció per objectius.

Tema 38

Planificació i gestió del temps. Els lladres del temps. 
Planificació. Les reunions. Procés i fases d’una reunió. 

Tema 18

La interoperatibilitat. La col·laboració entre administra-
cions. La simplificació documental com a principi bàsic 
per al desenvolupament de l’administració electrònica.

Tema 19

El model d’atenció ciutadana. Multicanalitat. El portal 
de serveis i tràmits electrònics.

Tema 20

La seguretat en les transaccions electròniques. Els ser-
veis d’identitat, signatura i perdurabilitat electrònica.

Tema 21

Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal. Tipologia de fitxers. Creació de fit-
xers públics. Inscripcions de fitxers. Infraccions i sanci-
ons. Els plans d’auditoria i control.

5. Gestió i millora dels serveis públics

Tema 22

Innovació a l’Administració. El concepte d’innovació. 
El potencial humà i la innovació. Metodologies per de-
senvolupar-los. Innovar amb l’ús de noves tecnologies i 
Internet.

Tema 23

La qualitat en els serveis: definició i conceptes bàsics. 
Característiques diferencials dels serveis. Característi-
ques especials dels serveis públics. La gestió de la quali-
tat: planificació, assegurament i millora.

Tema 24

Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del 
procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qua-
litat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model 
EFQM. El model CAF.

Tema 25

Auditoria i inspecció. Les auditories organitzatives: de-
terminació de paràmetres i activitats. Metodologia. In-
formes de resultats. La inspecció: la funció inspectora a 
l’Administració pública. Tipologia d’inspeccions a l’Ad-
ministració pública. Normativa i responsabilitats. Fases. 
El resultat. Les actes.

Tema 26

Gestió per processos. Conceptes bàsics. Sistemes i ni-
vells de representació dels processos. Conceptes bàsics 
de reenginyeria de processos. La reenginyeria de pro-
cessos com a principi per al desenvolupament de serveis 
electrònics.

Tema 27

Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics 
dels projectes. Fases. Organització d’un projecte. Planifi-
cació. Control i avaluació.
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Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2011

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Jubilació d’un funcionari

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 25.01.2011

Secretaria general

Francesc Xavier Duch i Oruj, en data 25 de febrer de 
2011, compleix l’edat màxima determinada per la legis-
lació de la funció pública per a ésser declarat en situació 
de jubilació, un cop esgotat el termini màxim establert 
a la pròrroga de la situació de servei actiu autoritzada, 
en data 31 de gener de 2006, per acord de la Mesa del 
Parlament.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tre-
soreria es desprèn que Francesc Xavier Duch i Oruj 
compleix les condicions i els requisits per causar drets 
passius de jubilació.

Per això, d’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del rè-
gim i govern interiors del Parlament de Catalunya i fent 
ús de les competències que li atribueixen els dits Esta-
tuts, la Mesa del Parlament

Acorda:

Declarar en situació de jubilació Francesc Xavier Duch i 
Oruj, amb efectes del dia 26 de febrer de 2011.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, o bé un 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la  
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de  
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Tipus de reunions. Els rols. La direcció de reunions par-
ticipatives.

Tema 39

La comunicació interpersonal. La comunicació asser-
tiva. L’escolta activa. La persuasió. La negociació. La 
comunicació dins de l’organització. Elements bàsics de 
la comunicació. Les barreres comunicatives i la teoria 
del rumor. Planificació de la comunicació dins l’orga-
nització.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament de Joan Queraltó 
i Ibáñez com a personal eventual del 
Parlament de Catalunya

En data 21 de gener de 2011, la secretària quarta de la 
Mesa proposa nomenar Joan Queraltó i Ibáñez secretari 
de la Secretaria Quarta de la Mesa del Parlament, com a 
personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement 
pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa 
vigent,

Resolc:

Nomenar Joan Queraltó i Ibáñez secretari de la Secre-
taria Quarta de la Mesa del Parlament, com a personal 
eventual, amb efectes des del 24 de gener de 2011, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, o bé un 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la  
jurisdicció contenciosa administrativa.




