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

1.10. Resolucions

Resolució 624/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el model de millores en l’eficiència de la logística i la compra 
agregada dels proveïdors del Siscat
Tram. 250-00624/10
Adopció p. 13

Resolució 626/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la incorporació de l’atenció psiquiàtrica a l’Hospital Sant Jo-
an, de Reus
Tram. 250-00629/10
Adopció p. 13

Resolució 627/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 250-00649/10
Adopció p. 13

Resolució 628/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la implantació del model d’atenció oftalmològica del Pla de 
salut de Catalunya 2011-2015 i l’ús de nous fàrmacs per al 
tractament de les patologies oftalmològiques
Tram. 250-00672/10
Adopció p. 14

Resolució 629/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la prevenció del suïcidi
Tram. 250-00707/10
Adopció p. 14

Resolució 630/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la restitució de la plantilla de pediatres del CAP Canaletes, 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00723/10 i 250-00754/10
Adopció p. 15

Resolució 631/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la reconversió de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-00730/10
Adopció p. 15

Resolució 632/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment del servei d’atenció continuada al CAP Cas-
tellbisbal i del servei de transport sanitari urgent
Tram. 250-00783/10 i 250-00839/10
Adopció p. 16

Resolució 633/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la regulació de la promoció, la comercialització i el consum 
de begudes energètiques
Tram. 250-00786/10
Adopció p. 16

Resolució 634/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la gestió de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
de Lleida
Tram. 250-00795/10
Adopció p. 17

Resolució 635/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Pla de reordenació assistencial i territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10
Adopció p. 17

Resolució 636/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’aplicació de les recomanacions de l’informe derivat del 
compliment de la Moció 3/X, sobre les polítiques de salut
Tram. 250-00812/10
Adopció p. 18

Resolució 637/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament del servei d’atenció psicològica i psiquiàtrica 
del CAP La Mina, de Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10
Adopció p. 18

Resolució 638/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pen-
dents de l’Hospital de Mataró
Tram. 250-00669/10
Adopció p. 18

Resolució 639/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la dotació de professionals i pressupostària i l’organització 
dels centres d’atenció primària de Mataró
Tram. 250-00889/10
Adopció p. 19

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la suspensió de la in-
tenció d’externalitzar la gestió de l’àrea comercial de Televi-
sió de Catalunya
Tram. 250-00769/10
Retirada p. 20
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 20

Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació
Tram. 200-00017/10
Esmenes a la totalitat p. 20

Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 202-00053/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya
Tram. 250-00947/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00965/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’urgències nocturnes del CAP Montornès del Vallès
Tram. 250-00980/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos 
per la Independència
Tram. 250-00985/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
neutralitat política i la imparcialitat del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00995/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la sol·licitud de Red 
Eléctrica Española de substituir els conductors de la línia 
elèctrica entre Moralets i el Pont de Suert per conductors 
de tipus dúplex
Tram. 250-01042/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre els criteris aplicats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a no pagar als ajuntaments 
pels treballs de millorament dels cursos fluvials
Tram. 250-01043/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el projecte de conver-
sió de l’antic edifici de l’Escola Lola Anglada de Badalona 
en un institut
Tram. 250-01044/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la bandera del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01045/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la creació d’una taula 
de treball contra la violència masclista
Tram. 250-01046/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el l’establiment d’un 
procediment únic d’assignació de recursos d’educació es-
pecial a les escoles
Tram. 250-01047/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de la línia 9 del metro
Tram. 250-01048/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la modificació del ma-
pa de zones del sistema tarifari integrat i l’establiment d’un 
sistema de quilometratge per al projecte de la T-Mobilitat
Tram. 250-01049/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la compatibilització de 
les tasques ramaderes i les activitats turístiques a les instal-
lacions ramaderes
Tram. 250-01050/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la previsió d’instal·lació 
d’equipaments comercials en l’àmbit del Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01051/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la declaració del parc 
natural de la conca lacustre de Banyoles
Tram. 250-01052/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
seguretat de la carretera C-31 i la revisió dels protocols d’in-
formació del tram sud
Tram. 250-01053/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de la carre-
tera C-32 entre Sitges i el Vendrell
Tram. 250-01054/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26
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Proposta de resolució sobre les retallades previs-
tes en els Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència 
Masclista
Tram. 250-01055/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’eliminació temporal 
dels drets derivats de l’assistència a òrgans col·legiats
Tram. 250-01056/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució de rebuig dels missatges del 
web Nova Terra Lliure
Tram. 250-01057/10
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre la retirada de l’imprès 
de preinscripció escolar per al curs 2014-2015
Tram. 250-01058/10
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre el respecte al marc 
constitucional i estatutari i als principis de l’estat de dret en 
l’àmbit de l’ensenyament
Tram. 250-01059/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la regulació de les ac-
tuacions amb braus a les explotacions ramaderes
Tram. 250-01060/10
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre el zoològic de Barce-
lona
Tram. 250-01061/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució de rebuig de la Llei de l’Estat 
23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de 
revaloració del sistema de pensions de la seguretat social
Tram. 250-01062/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera B-224 al pas per Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01063/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el finançament del 
Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat
Tram. 250-01064/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un tractat 
d’abolició de les armes nuclears i de prohibició de llur fabri-
cació i ús
Tram. 250-01065/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre el finançament del 
Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat
Tram. 250-01066/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el centre de gestió de 
residus de la Garrotxa
Tram. 250-01067/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre les teràpies naturals
Tram. 250-01068/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el Centre d’Interna-
ment d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 250-01069/10
Presentació p. 39

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial
Tram. 300-00161/10
Presentació p. 40

Interpel·lació al Govern sobre l’economia social i so-
lidària
Tram. 300-00162/10
Presentació p. 40

Interpel·lació al Govern sobre les persones en situ-
ació de dependència
Tram. 300-00163/10
Presentació p. 41

Interpel·lació al Govern sobre la reorientació i l’im-
puls de la cooperació catalana
Tram. 300-00164/10
Presentació p. 41

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la Llei 
de barris
Tram. 300-00165/10
Presentació p. 41

Interpel·lació al Govern sobre les competències de 
la Generalitat en matèria de relacions internacionals
Tram. 300-00166/10
Presentació p. 41

Interpel·lació al Govern sobre el nou model d’ordre 
públic
Tram. 300-00167/10
Presentació p. 42

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
3/2014, sobre el Grup Barcelona de Serveis Municipals, cor-
responent al 2011
Tram. 258-00020/10
Presentació p. 42
Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes p. 42
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 42

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat
Tram. 410-00008/10
Substitució de diputats p. 43

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 408-00019/10
Acord p. 43

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
Tram. 413-00002/10
Designació de membres p. 43
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 353/X, so-
bre la creació d’una xarxa de calls
Tram. 290-00308/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 356/X, so-
bre la garantia de continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Als-
tom Wind i la incentivació de la producció d’energia amb 
fonts renovables
Tram. 290-00311/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 44

Control del compliment de la Resolució 401/X, so-
bre l’estudi d’emplaçaments alternatius per al centre de tele-
comunicacions de Sant Mateu, a Premià de Dalt
Tram. 290-00354/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 45

Control del compliment de la Resolució 463/X, so-
bre la seguretat a les centrals nuclears catalanes
Tram. 290-00415/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 45

Control del compliment de la Resolució 301/X, so-
bre la situació de la joventut
Tram. 290-00428/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46
Designació de la Comissió competent p. 47

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 53/X, sobre la 
reforma energètica de l’Estat
Tram. 390-00053/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 47

Control del compliment de la Moció 58/X, sobre el 
projecte Castor d’emmagatzematge de gas
Tram. 390-00058/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 50

Control del compliment de la Moció 60/X, sobre la 
renda mínima d’inserció
Tram. 390-00060/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 51

Control del compliment de la Moció 61/X, sobre la 
mediació del Govern en els expedients de regulació d’ocu-
pació de dues empreses i sobre mesures tributàries per a 
joves i desocupats de llarga durada i l’accés al crèdit de les 
petites empreses i les famílies
Tram. 390-00061/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 53

Control del compliment de la Moció 64/X, sobre 
l’escola inclusiva
Tram. 390-00064/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 55

Control del compliment de la Moció 65/X, sobre po-
lítiques de seguretat pública
Tram. 390-00065/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 58

Control del compliment de la Moció 66/X, sobre les 
polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament 
de famílies desnonades
Tram. 390-00066/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 59

Control del compliment de la Moció 93/X, sobre les 
polítiques d’habitatge
Tram. 390-00093/10
Designació de la Comissió competent p. 60

Control del compliment de la Moció 94/X, sobre el 
sector agroalimentari i el problema dels purins
Tram. 390-00094/10
Designació de la Comissió competent p. 60

Control del compliment de la Moció 95/X, sobre el 
model de gestió de la salut pública a la regió sanitària de 
Lleida
Tram. 390-00095/10
Designació de la Comissió competent p. 60

Control del compliment de la Moció 96/X, sobre les 
polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic
Tram. 390-00096/10
Designació de la Comissió competent p. 60

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00933/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Julia López López, 
catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00934/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume 
Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00935/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Núria Carrera i Co-
mes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00936/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Jaume Botey Va-
llès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i membre de Cristianisme i Justícia, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00937/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, met-
ge i membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00938/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00939/10
Sol·licitud p. 61
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00940/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00941/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00942/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de 
Barcelona - Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00943/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00944/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00945/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00946/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00947/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00948/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00949/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-

dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-00950/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Daniel Raventós, 
president de la Xarxa Renda Bàsica i professor de sociologia 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00951/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé 
Blasco, exconseller de Treball i Indústria, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00952/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Sara Berbel, docto-
ra en psicologia social per la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-00953/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Carolina Homar, 
consultora en polítiques socials públiques i tercer sector, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00954/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Fernando Fanto-
va, consultor social, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00955/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i 
Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00956/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, met-
ge i impulsor de Dempeus per la Salut Pública, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00957/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume 
Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00958/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torre-
cilla, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00959/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Ju-
lia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
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Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00960/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00961/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Jaume Botey Va-
llès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, en representació de Cristianisme i Justícia, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-00962/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Julia López López, 
catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00963/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00964/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00965/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00966/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00967/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00968/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Arrels amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00969/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-

dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-00970/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00971/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00972/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00973/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00974/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00975/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00976/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00977/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00978/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00979/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposi-
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ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00980/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00981/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00982/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Ju-
lia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00983/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Maria Truñó, repre-
sentant de l’UNICEF Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00984/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Núria Carrera i Co-
mes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00985/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General del Treball Social amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00986/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-00987/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00988/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Julia López López, 
catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00989/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume 
Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 

establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00990/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00991/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de 
Barcelona - Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00992/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00993/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00994/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Pau Marí-Klose, 
doctor en sociologia i professor de la Universitat de Sara-
gossa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00995/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Joan Cortinas, re-
presentant del Centre National de Recherche Scientifique, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00996/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Josep Manel Bus-
queta, representant del Seminari d’Economia Crítica Taifa, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00997/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de José Iglesias Fer-
nández, representant de l’Associació Ecoconcern - Innova-
ció Social, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00998/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, 
representant de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-00999/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Albert Sales, profes-
sor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
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de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01000/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01001/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01002/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01003/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Carme Borbonès 
Brescó, presidenta de Càritas, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01004/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Josep Marquès Ba-
ró, president de la Creu Roja de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01005/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras 
Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01006/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Ju-
lia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01007/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, 
membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Famili-
ars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-01008/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Salvador Busquets 
Vila, director de la Fundació Arrels, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01009/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’Enric Canet, director 
de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 

ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01010/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01011/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01012/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01013/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01014/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fepime de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01015/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01016/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01017/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Alícia Adserà, pro-
fessora de la Woodrow Wilson School of Public and Interna-
tional Affairs i membre associada de l’Office of Population 
Research a la Universitat de Princeton, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01018/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Gerard Padró i Mi-
quel, catedràtic d’economia de la London School of Eco-
nomics and Political Science i codirector del Programa de 
recerca en governabilitat i economia política de l’Internatio-
nal Growth Centre, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01019/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Guillem López-Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
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tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01020/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Josep Oliver, eco-
nomista i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-01021/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, 
catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01022/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez Tor-
res, professora de dret privat d’ESADE, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01023/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i 
Núñez, director de la Fundació Privada Trinijove i president 
de la Xarxa Europea d’Empreses d’Inserció Social (ENSIE), 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01024/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’In-
serció amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01025/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01026/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01027/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
dels consells comarcals amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01028/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de les entitats d’iniciativa social col·laboradores del Progra-
ma interdepartamental de la renda mínima d’inserció amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01029/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
dels sindicats més representatius amb relació a la Proposi-

ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01030/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de les organitzacions empresarials més representatives 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01031/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català de les Dones amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01032/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01033/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01034/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01035/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01036/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Ju-
lia, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social i del Con-
sell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01037/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras 
Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01038/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01039/10
Sol·licitud p. 78
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01040/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01041/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01042/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una presentació de 
la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01043/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01044/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Rafael Pinilla Pa-
llejà, membre fundador i vicepresident de l’associació Red 
Renta Básica, amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01045/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de José Antonio No-
guera Ferrer, professor de sociologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01046/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Daniel Raventós 
Pañella, professor de sociologia de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-01047/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01048/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i 
Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01049/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Julia López López, 
catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 

de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 352-01050/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume 
Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01051/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Jaume Botey Va-
llès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01052/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, 
membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01053/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Magda Mercader, 
experta en costos i beneficis de rendes socials, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01054/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Antoni Comín Oli-
veres, expresident de la Comissió Interdepartamental de la 
Renda Mínima d’Inserció, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01055/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Luis Sanzo, exres-
ponsable del Programa de renda bàsica del País Basc, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01056/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença del cap de l’òrgan tèc-
nic de la renda mínima d’inserció amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01057/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Jesús Quiroga, di-
rector de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01058/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Josep Lechuga, 
coordinador dels serveis socials de Badalona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01059/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Montse Campama, 
coordinadora dels serveis socials de Sant Adrià de Besòs, 
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amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01060/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01061/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Arrels amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01062/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01063/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01064/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01065/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01066/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01067/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infàn-
cia i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01068/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Casal dels Infants amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01069/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de la 

renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01070/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01071/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’UNICEF Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01072/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01073/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01074/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01075/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01076/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
d’OXFAM Intermón amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01077/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma «Pobresa Zero» amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01078/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Síndic de Greuges amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01079/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01080/10
Sol·licitud p. 85
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 352-01081/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del director de l’Hos-
pital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), davant la 
Comissió de Salut perquè expliqui la gestió de les llistes 
d’espera
Tram. 356-00665/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació ALLEM - Agrupació Lleidatana d’Entitats de 
Suport a Persones amb Discapacitat davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situa-
ció de les persones amb discapacitat
Tram. 356-00669/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Acció Cívica i Comunitària davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè expliqui els plans de desenvolu-
pament comunitari
Tram. 356-00673/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del 
zoològic de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre la situació actual de les instal-
lacions, el pla de viabilitat, l’estat de comptes i les actuaci-
ons previstes en el parc
Tram. 356-00676/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del director del zoolò-
gic de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre la situació actual de les instal·lacions, 
el pla de viabilitat, l’estat de comptes i les actuacions previs-
tes en el parc
Tram. 356-00677/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè expliqui l’Informe In-
socat sobre la situació de la joventut
Tram. 356-00678/10
Sol·licitud p. 86

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el pro-
cés de matriculació i sobre la planificació de l’adequació, 
ampliació i construcció d’equipaments educatius públics de 
primària i secundària
Tram. 355-00126/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 86

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 31
Convocada per al dia 24 d’abril de 2014 p. 87

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 88

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015
Tram. 334-00065/10
Presentació p. 95

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parla-
ment contra la Llei de l’Estat 20/2013, del 9 de desembre, de 
garantia de la unitat de mercat
Tram. 380-00002/10
Coneixement del recurs p. 96

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parla-
ment contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per 
a la millora de la qualitat educativa
Tram. 380-00003/10
Coneixement del recurs p. 96

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de les assegurances de responsabili-
tat civil i patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00002/10
Anunci p. 96
Nomenament de la Mesa de contractació p. 98
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 624/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el model de millores en l’eficièn-
cia de la logística i la compra agregada dels 
proveïdors del Siscat
Tram. 250-00624/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la presentació d’un model consorciat de central 
de compres, logística, emmagatzematge i distribució 
per al sistema sanitari públic (tram. 250-00624/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 33325).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
a la Comissió de Salut, durant l’actual període de ses-
sions, el model de millores en l’eficiència de la logís-
tica i la compra agregada dels proveïdors que formen 
part del Sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (Siscat) i, si s’escau, a explicar la funció 
que ha de dur a terme Logaritme AIE Serveis Logís-
tics en aquest model.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell

Resolució 626/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la incorporació de l’atenció psi-
quiàtrica a l’Hospital Sant Joan, de Reus
Tram. 250-00629/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la incorporació de l’atenció psiquiàtrica d’adults 
i infants a l’Hospital Sant Joan, de Reus (tram. 250-
00629/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 33321).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, 
el 2014, la incorporació progressiva de serveis d’aten-
ció psiquiàtrica a l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix 
Camp), d’acord amb l’Institut Pere Mata.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell

Resolució 627/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, de Barcelona
Tram. 250-00649/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona (tram. 250-00649/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 37204).

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a asse-
gurar la suficiència financera de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona, impulsant, entre altres, 
les mesures següents: 

a) Dotar financerament un pla de viabilitat que asse-
guri la sostenibilitat de l’entitat i la continuïtat de l’ac-
tivitat sense que disminueixi la qualitat assistencial, 
qualitat que es veu reflectida en els actuals índexs de 
satisfacció dels usuaris.

b) Revisar el conveni signat entre el Servei Català de la 
Salut i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, perquè el 
Servei Català de la Salut assigni els recursos financers 
suficients per a cobrir l’activitat sanitària duta a terme 
per l’hospital, especialment amb relació als programes 
sanitaris que se li han encarregat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
pulsar canvis en l’arquitectura institucional de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, actualment divi-
dida entre la fundació patrimonial i la fundació de 
gestió sanitària, un cop rebut l’informe encarregat a 
aquest efecte a experts en dret administratiu. Entre 
altres, aquesta nova configuració ha d’incloure les 
mesures següents: 

a) Establir amb claredat la titularitat pública de tots els 
òrgans de gestió i direcció del centre.

b) Fer les modificacions estatutàries necessàries per a 
garantir que tots els rendiments del patrimoni llegat a 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es dediquin a la 
compra d’equipament d’ús sanitari, la recerca en l’àm-
bit sanitari i el manteniment del patrimoni de l’hospi-
tal, respectant la voluntat dels donants.

c) Establir nous mecanismes de transparència i con-
trol de gestió que garanteixin la dedicació dels recur-
sos públics de l’hospital a les finalitats fundacionals.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
mesures per a consolidar una gestió professionalitza-
da, eficaç i transparent de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, i a reforçar els mecanismes de control exis-
tents. Aquestes mesures han d’incloure, entre d’altres: 

a) Assegurar que el centre sigui gestionat per profes-
sionals d’acreditat recorregut professional en la gestió 
sanitària i no per càrrecs de designació política.

b) Reforçar l’activitat de control del Protectorat de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya i, excepci-
onalment, durant el 2014, fer que aquest dugui a terme 
el seguiment i la fiscalització de les actuacions del Pa-
tronat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell

Resolució 628/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la implantació del model d’atenció of-
talmològica del Pla de salut de Catalunya 
2011-2015 i l’ús de nous fàrmacs per al trac-
tament de les patologies oftalmològiques
Tram. 250-00672/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre l’atenció de les patologies oftalmològiques 
(tram. 250-00672/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 40524).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Implantar el model d’atenció en oftalmologia definit 
pel Pla de salut de Catalunya 2011-2015, actualment 
en procés de desplegament, i comparèixer el 2014 a la 
Comissió de Salut per a fer-ne la primera avaluació.

b) Continuar treballant des del Servei Català de la Sa-
lut amb l’Agència del Medicament del Ministeri de Sa-
nitat per a valorar l’ús de bevazimab i d’altres nous 
fàrmacs, com el ranibizumab en el tractament de la 
degeneració macular senil, avalats per estudis cientí-
fics i de relació cost-benefici.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Roger Montañola i Busquets Albert Batet i Canadell

Resolució 629/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la prevenció del suïcidi
Tram. 250-00707/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la prevenció del suïcidi (tram. 250-00707/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40523).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir un registre unificat de temptatives de suïci-
dis i suïcidis consumats en el marc del programa Codi 
risc de suïcidi (CRS).

b) Incorporar les accions de les experiències pilot del 
Programa de prevenció del suïcidi del barri de la Dre-
ta de l’Eixample, de Barcelona, i de Sabadell (Vallès 
Occidental) en la configuració del Codi risc de suïcidi 
i estendre-ho a tot Catalunya.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Roger Montañola i Busquets Albert Batet i Canadell

Resolució 630/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la restitució de la plantilla de pe-
diatres del CAP Canaletes, de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 250-00723/10 i 250-00754/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la restitució de la plantilla del CAP Cana-
letes, de Cerdanyola del Vallès (tram. 250-00723/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40520), i la Proposta de resolució 
sobre la restitució d’un pediatre al CAP Canaletes, de 
Cerdanyola del Vallès, i el garantiment de la partici-
pació ciutadana en les decisions que afectin els ser-
veis d’atenció primària (tram. 250-00754/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
45136) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 46280).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
la possibilitat de restituir el nombre de pediatres del 
CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-

cidental), i fer-ho mantenint el diàleg amb el govern 
local i la ciutadania a través del Consell Municipal de 
Salut. 

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell

Resolució 631/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reconversió de l’Hospital de 
Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-00730/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la reobertura de la unitat sociosanitària de l’Hos-
pital de Santa Caterina, de Salt (tram. 250-00730/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 42850) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 43272).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar la 
reconversió, el 2014, de l’Hospital de Santa Caterina, 
de Salt (Gironès), perquè presti serveis tant de llarga 
estada, convalescència i cures pal·liatives com de suba-
guts o postaguts que es derivin des de l’atenció primà-
ria o des dels hospitals i les residències geriàtriques de 
la província.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell
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Resolució 632/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment del servei d’aten-
ció continuada al CAP Castellbisbal i del 
servei de transport sanitari urgent
Tram. 250-00783/10 i 250-00839/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el restabliment del servei d’atenció continuada al 
CAP Castellbisbal (tram. 250-00783/10), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 47803) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 47845), i la Proposta 
de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció 
continuada i d’urgències mèdiques en horari nocturn, 
cap de setmana i dia festiu a Castellbisbal (tram. 250-
00839/10), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
53030) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 53175).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir el servei d’atenció continuada a la població 
de Castellbisbal (Vallès Occidental) les vint-i-quatre 
hores del dia, els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any.

b) Garantir el servei de transport sanitari urgent a Cas-
tellbisbal.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell

Resolució 633/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la regulació de la promoció, la 
comercialització i el consum de begudes 
energètiques
Tram. 250-00786/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la regulació de la promoció, la comercia-
lització i el consum de begudes energètiques (tram. 
250-00786/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 47429).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar la possible regulació sobre la promoció, la 
comercialització (posant especial èmfasi en l’etique-
tatge) i el consum de les begudes energètiques, amb la 
presentació prèvia d’una anàlisi i propostes de l’Agèn-
cia Catalana de Salut Pública, i prendre les mesures 
adequades per a evitar-ne el consum excessiu i la com-
binació amb l’alcohol, i prestar una atenció especial 
a la promoció del consum entre la població més jove.

b) Portar a terme polítiques preventives i de sensibilit-
zació de la gent jove sobre els possibles efectes nega-
tius del consum excessiu de begudes energètiques i de 
les greus conseqüències que pot tenir per a la salut la 
combinació d’aquestes begudes amb alcohol.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Albert Batet i Canadell
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Resolució 634/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la gestió de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00795/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la reobertura de llits del servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida 
(tram. 250-00795/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 49167) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 49487).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reobrir els llits necessaris que romanen tancats du-
rant els mesos d’estiu un cop entrada la tardor per a 
garantir el bon funcionament del servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià), i també la qualitat de l’atenció als pacients 
que necessiten hospitalització.

b) Incloure en el procés de diàleg aprovat per unani-
mitat en la Moció 95/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el model de gestió de la salut pública a la re-
gió sanitària de Lleida, reunions sobre el pla de gestió 
compartida dels àmbits d’atenció sanitària amb l’Hos-
pital Universitari Arnau de Vilanova, l’Hospital de 
Santa Maria i les juntes de personal respectives. Una 
vegada finalitzat el dit procés de diàleg, cal elaborar i 
lliurar un informe que detalli, si s’escau, les possibles 
afectacions de les condicions laborals del personal sa-
nitari dels centres, tant d’atenció primària com d’aten-
ció hospitalària.

c) Mantenir la gestió de la planta d’oncologia i hema-
tologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
per a la creació de la direcció clínica oncohematolò-
gica, amb l’Institut Català de la Salut i amb l’aliança 
estratègica feta amb l’Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell

Resolució 635/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Pla de reordenació assistencial 
i territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre el Pla de reordenació assistencial territorial  
2013-2015 (tram. 250-00807/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 49165) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
49480).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir el procés de debat i de participació sobre 
les reordenacions assistencials i territorials (RAT) del 
període 2013-2015 amb els agents socials, les entitats 
municipalistes i el conjunt del sector sanitari, i compa-
rèixer davant la Comissió de Salut per a donar a conèi-
xer aquestes reordenacions.

b) Donar a conèixer públicament tot el Pla de reorde-
nació assistencial i territorial 2013-2015, i explicitar 
els noms dels centres, els serveis afectats i els territoris 
de salut en la informació del Pla.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell
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Resolució 636/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aplicació de les recomanacions 
de l’informe derivat del compliment de la 
Moció 3/X, sobre les polítiques de salut
Tram. 250-00812/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre l’aplicació de les recomanacions de l’informe 
derivat del compliment de la Moció 3/X, sobre les po-
lítiques de salut (tram. 250-00812/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 49166).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aplicar les recomanacions contingudes en l’infor-
me relatiu a la Moció 3/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques de salut, presentat a la Comissió 
de Salut del Parlament, tant les recomanacions que 
fan referència a l’acreditació; als plecs de clàusules i 
als criteris d’adjudicació; a la interlocució i l’execució 
contractuals; a la inspecció, el control i l’exercici de la 
potestat sancionadora i al seguiment i l’avaluació con-
tractuals com les recomanacions sobre modificacions 
normatives.

b) Impulsar, a partir del dit informe, un protocol de 
bones pràctiques que sigui signat amb les entitats mu-
nicipalistes, les diputacions provincials i les patronals 
del sector  per a estendre-les arreu del territori.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell

Resolució 637/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament del servei d’aten-
ció psicològica i psiquiàtrica del CAP La Mi-
na, de Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre el restabliment del servei d’atenció psicolò-
gica i psiquiàtrica del CAP La Mina, de Sant Adrià 
del Besòs (tram. 250-00827/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
50962) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 50989).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar 
el servei d’atenció psicològica i psiquiàtrica del CAP 
La Mina, de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès), ava-
luant amb els òrgans de participació local els canvis 
fets i estudiant els necessaris per a aconseguir aquesta 
millora.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell

Resolució 638/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la recuperació de l’activitat 
i l’amortització dels deutes pendents de 
l’Hospital de Mataró
Tram. 250-00669/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels 
deutes pendents de l’Hospital de Mataró (tram. 250-
00669/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
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de Convergència i Unió (reg. 40525) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
40549).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Avaluar la derivació de l’activitat quirúrgica pro-
gramada de l’Hospital de Mataró a altres centres per 
a evitar derivacions d’intervencions que es puguin fer 
al mateix hospital, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim 
l’ús dels recursos disponibles al centre.

b) Assumir l’anualitat del deute pendent d’anys ante-
riors per a l’exercici 2014 per un import d’1,5 milions 
d’euros, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries  
aprovades pel Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell

Resolució 639/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la dotació de professionals i 
pressupostària i l’organització dels centres 
d’atenció primària de Mataró
Tram. 250-00889/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 393

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 3 d’abril 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre el CAP Rocafonda-Palau, de Mataró (tram. 
250-00889/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 56303) i pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 57448) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
57467).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recu-
perar de manera immediata les dues mediadores in-
terculturals del CAP Rocafonda-Palau, de Mataró 
(Maresme), una per a treballar amb la comunitat ma-
gribina i l’altra amb la comunitat centreafricana.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el 
marc del diàleg amb les associacions veïnals i l’Ajun-
tament de Mataró, a fer les actuacions següents amb 
l’objectiu de resoldre les inquietuds generades amb re-
lació als recursos disponibles als centres d’atenció pri-
mària de Mataró: 

a) Actuar amb la màxima transparència i aportar sem-
pre la informació necessària per escrit.

b) Comunicar a l’Ajuntament de Mataró quina és la 
ràtio de professionals que correspon als centres de pri-
mària de la ciutat, sobre la base de quines variables es 
calcula i si és equivalent a la de la resta de ciutats cata-
lanes amb característiques similars.

c) Prendre les mesures necessàries per a atendre el ser-
vei als centres d’atenció primària amb la dotació pro-
fessional i pressupostària necessària, i també donar 
resposta a les informacions que indiquen una discri-
minació d’algun centre de Mataró respecte a altres del 
país.

d) Resoldre amb rapidesa les qüestions organitzatives 
que dificulten la bona gestió de les hores de visita i la 
dispensació de receptes.

e) Establir un mecanisme d’interlocució de cada cen-
tre d’atenció primària amb els seus usuaris per a tenir 
canals de diàleg en les qüestions relatives a l’atenció a 
la població.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Victòria Forns i Fernández Albert Batet i Canadell
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
la intenció d’externalitzar la gestió de l’àrea 
comercial de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00769/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 11.04.2014, DSPC-C 398.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62796).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 60534; 61856; 62539; 62710 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 15.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60534)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esme-
na al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació (tram. 200-00017/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 24 de març de 2014

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 61856)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena al Projecte de llei pel qual 
es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i 
de publicitat institucional per a afavorir la transpa-
rència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
(tram. 200-00017/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 62539)

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 estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en 
matèria audiovisual i de publicitat institucional per a 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació (tram. 200-00017/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62710)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per a afavorir la transparència 
i la sostenibilitat del sector de la comunicació (tram. 
200-00017/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 23.04.2014 al 07.05.2014).
Finiment del termini: 08.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2000, del 29 de desembre, de l’impost 
sobre grans establiments comercials
Tram. 202-00053/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 23.04.2014 al 07.05.2014).
Finiment del termini: 08.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.
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Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 23.04.2014 al 07.05.2014).
Finiment del termini: 08.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
Tram. 250-00947/10

Esmenes presentades
Reg. 57867 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 10.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 57867)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista (1)

Del punt 2.b

«Comparèixer per presentar davant la Comissió de Sa-
lut del Parlament de Catalunya, en el termini de tres 
mesos, la forma d’adequació de l’ASPCAT, concretant 
l’instrument jurídic adient per preservar l’autonomia 
de l’Agència per tal que pugui exercir el paper prio-
ritari de lideratge interdepartamental-intersectorial i 
interadministratiu amb els Ajuntaments, a través de la 
seva adequació amb el mateix model que l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, que garanteix la persona-
litat jurídica pròpia, o bé com a organisme autònom, 
sobretot referit a:»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00965/10

Esmenes presentades
Reg. 61706; 61717 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 10.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61706)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir el servei d’atenció continuada a la 
població del barri de la Guineueta de Nou Barris de 
Barcelona els 365 dies de l’any les 24 hores del dia.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 61717)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a emplaçar al CAP Guineueta de Barcelona 
una base d’ambulàncies de suport vital avançat per al 
trasllat de pacients a urgències, garantint la presència 
mèdica al barri de la Guineueta 24 hores, per tal de 
millorar la cobertura de la població afectada per ser-
vei d’urgències.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Montornès del Vallès
Tram. 250-00980/10

Esmenes presentades
Reg. 61707; 61718 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 10.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61707)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir el servei d’atenció continuada noc-
turna a la població Montornès del Vallès els 365 dies 
de l’any les 24 hores del dia.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 61718)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’atenció continuada de la pobla-
ció de Montornès del Vallès les 24 hores del dia els 7 
dies de la setmana, i fer-ne seguiment per tal que així 
sigui.»

Proposta de resolució sobre el col·lectiu 
Mossos per la Independència
Tram. 250-00985/10

Esmenes presentades
Reg. 60824 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 15.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60824)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Modificació del text de la resolució. Nova redacció.

«El Parlament de Catalunya refusa i reprova les decla-
racions difamatòries i injurioses respecte a la suposa-
da presència de «talps» al Cos de Mossos d’Esquadra 
o respecte a la suposada actitud de les Policies Locals 
per actuar en menyscapte del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, produïdes el passat 22 de febrer a Tarragona en 
la presentació del col·lectiu Mossos per la Independèn-
cia, van ser reproduïdes per diversos mitjans de comu-
nicació, per tal de preservar el bon nom i la reputació 
del Cos deis Mossos d’Esquadra i de les Policies Lo-
cals.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la neutralitat política i la imparcialitat del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00995/10

Esmenes presentades
Reg. 60825 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 15.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60825)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Modificació de part del text de la resolució.

«[...] Garantir, en tot moment, la neutralitat política 
i imparcialitat del Cos dels Mossos d’Esquadra i, en 
conseqüència, garantir que només onejaran les bande-
res oficials, d’acord amb la legislació vigent, en les de-
pendències del Cos de Mossos d’Esquadra i, en cap 
cas, banderes o símbols diferents dels que siguin ofi-
cials. En aquest sentit, el Govern procedirà, de forma 
immediata, a la retirada de la bandera estelada que 
oneja en l’Oficina Policial de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra a Guissona.»

Proposta de resolució sobre la sol·licitud 
de Red Eléctrica Española de substituir els 
conductors de la línia elèctrica entre Mora-
lets i el Pont de Suert per conductors de ti-
pus dúplex
Tram. 250-01042/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.
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Proposta de resolució sobre els criteris apli-
cats per l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
no pagar als ajuntaments pels treballs de 
millorament dels cursos fluvials
Tram. 250-01043/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
conversió de l’antic edifici de l’Escola Lola 
Anglada de Badalona en un institut
Tram. 250-01044/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre la bandera del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01045/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula de treball contra la violència masclista
Tram. 250-01046/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre el l’establiment 
d’un procediment únic d’assignació de re-
cursos d’educació especial a les escoles
Tram. 250-01047/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de la línia 9 del metro
Tram. 250-01048/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del mapa de zones del sistema tarifari inte-
grat i l’establiment d’un sistema de quilome-
tratge per al projecte de la T-Mobilitat
Tram. 250-01049/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre la compatibilit-
zació de les tasques ramaderes i les activi-
tats turístiques a les instal·lacions ramade-
res
Tram. 250-01050/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre la previsió 
d’instal·lació d’equipaments comercials en 
l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 250-01051/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre la declaració 
del parc natural de la conca lacustre de Ba-
nyoles
Tram. 250-01052/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat de la carretera C-31 i la revi-
sió dels protocols d’informació del tram sud
Tram. 250-01053/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.
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Proposta de resolució sobre la gratuïtat de 
la carretera C-32 entre Sitges i el Vendrell
Tram. 250-01054/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre les retallades 
previstes en els Serveis d’Intervenció Espe-
cialitzada en Violència Masclista
Tram. 250-01055/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució sobre l’eliminació 
temporal dels drets derivats de l’assistència 
a òrgans col·legiats
Tram. 250-01056/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2014 al 02.05.2014).
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Proposta de resolució de rebuig dels mis-
satges del web Nova Terra Lliure
Tram. 250-01057/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Cal denunciar l’existència d’un web, sota el nom de 
Nova Terra Lliure, que enalteix la violència, es fa he-
reva de l’organització terrorista Terra Lliure, fa apolo-
gia de la violència, crida a la lluita armada i s’amenaça 
directament a diferents polítics catalans, entre ells di-
versos diputats i diputades d’aquesta Cambra.

És inadmissible que es difonguin aquest tipus de mis-
satges antidemocràtics i violents i, per això, és impres-
cindible que les autoritats competents actuïn de forma 
immediata.

Aquest tipus d’expressions no estan emparades per la 
llibertat d’expressió ja que vulneren directament els 
fonaments del nostre sistema democràtic. La utilitza-
ció o la crida a la utilització de la violència no és ad-
missible en el nostre sistema democràtic.

Per això, cal una resposta contundents de les instituci-
ons catalanes rebutjant aquest tipus de missatges i ac-
tuant aplicant la legislació vigent que no permet aquest 
tipus d’expressions i actituds antidemocràtiques.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu més 
enèrgic rebuig i condemna els missatges que es difo-
nen mitjançant el web Nova Terra Lliure ja que enal-
teix la violència, es fa hereva de l’organització terroris-
ta Terra Lliure, fa apologia de la violència, crida a la 
lluita armada i s’amenaça directament a diferents po-
lítics catalans, entre ells diversos diputats i diputades 
d’aquesta Cambra.

2. El Parlament de Catalunya expressa que aquest ti-
pus de missatges i d’actituds no tenen cabuda en la 
nostra democràcia i aquells que els difonen i exercei-
xen estan al marge de la democràcia.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, en col·laboració amb el Ministeri de l’Inte-
rior, dur a terme les actuacions que siguin necessàries 
per tal d’evitar aquestes actuacions i conduir davant de 
les autoritats judicials als responsables d’aquests actes 
d’acord amb la legislació vigent.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’imprès de preinscripció escolar per al curs 
2014-2015
Tram. 250-01058/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposición de motivos

La Ley 7/1983, de 18 de abril, de Normalización Lin-
güística, reconoció en su artículo 14, apartado 2, el de-
recho de los niños a recibir la primera enseñanza en su 
lengua materna, en los términos siguientes: 

«Los niños tienen derecho a recibir la primera en-
señanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán 
o el castellano. La Administración debe garantizar es-
te derecho y poner los medios necesarios para hacer-
lo efectivo. Los padres o tutores pueden ejercerlo en 
nombre de sus hijos instando a que se aplique».

En el mismo artículo 14, apartado 5, la ley de Norma-
lización especifica que: 

«La Administración debe tomar las medidas conveni-
entes para que: 

a) Los alumnos no sean separados en centros distintos 
por razones de lengua.

b) La lengua catalana sea utilizada progresivamente a 
medida que todos los alumnos la vayan dominando.» 

Este modelo lingüístico, que permite una primera en-
señanza en lengua materna, si esta es oficial, con una 
introducción progresiva de la otra lengua oficial reci-

bió el aval del Tribunal Constitucional, en la sentencia 
337/94, en la que leemos, en su FJ 10: «Este modelo 
de conjunción lingüística que inspira la ley 7/1983 del 
Parlamento de Catalunya es constitucionalmente legí-
timo»

Y más adelante, en su FJ 11: «La ley catalana 7/1983, 
de 18 de abril, responde plenamente a estas exigen-
cias, por cuanto su artículo 18.2 garantiza el derecho 
a iniciar la incorporación al sistema educativo en la 
lengua habitual, a la vez que prescribe medidas para 
que la lengua catalana sea utilizada progresivamente a 
medida que todos los alumnos la vayan dominando.»

Más adelante el Parlamento de Catalunya aprobó la 
Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, 
donde repite literalmente el derecho de los niños «a 
recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, sea 
esta el catalán o el castellano», instando a la Adminis-
tración a «garantizar este derecho poniendo los medi-
os necesarios para hacerlo efectivo».

También la ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación 
de Cataluña, reconoce idéntico derecho a recibir la 
primera enseñanza en la lengua habitual (artículo 11).

Sin embargo, la realidad de la oferta educativa en Ca-
talunya contradice esta normativa lingüística, pues en 
Cataluña no existe la posibilidad real para los padres 
de optar por escolarizar a sus hijos en catalán o cas-
tellano en la primera enseñanza. La Administración 
educativa catalana incumple así su propia normativa 
lingüística, vigente y avalada por el Tribunal Consti-
tucional.

En base a esta legalidad y a la jurisprudencia constitu-
cional, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en rei-
teradas ocasiones a favor de los padres que han recla-
mado judicialmente a la Generalitat la escolarización 
en castellano para sus hijos en la etapa infantil, por ser 
ésta su lengua habitual.

Podemos citar la sentencia firme de 16 de diciembre de 
2010, en la que el Supremo resuelve en casación: «La 
Generalitat deberá adoptar cuantas medidas sean ne-
cesarias para adaptar su sistema de enseñanza… in-
cluyendo el derecho de los niños en educación infantil 
a recibir la enseñanza en la lengua peticionada por los 
padres, y de igual modo declaramos que el modelo ofi-
cial de preinscripción en educación infantil ha de pre-
guntar por la lengua habitual a los padres o tutores de 
los niños preinscritos en los cursos escolares en centros 
sostenidos con fondos públicos». O la sentencia firme 
de 17 de septiembre de 2013, en la que el Supremo re-
suelve: «hemos reconocido el derecho de los niños en 
educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua 
peticionada por los padres y de igual modo declaramos 
que el modelo oficial de preinscripción en educación 
infantil ha de preguntar por la lengua habitual».

Sin embargo, la Generalitat introdujo en la Ley 12/2009 
de 10 de julio, de Educación de Cataluña (LEC), dos 
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trabas para impedir el derecho efectivo de los niños a 
ser escolarizados en castellano: por una parte prohibió 
la separación en grupos clase por razón de lengua, y 
por otra habilitó un procedimiento específico para los 
niños cuyos padres solicitasen escolarización en caste-
llano, la atención individualizada.

La prohibición de separar en grupos clase (ya intro-
ducida en la Ley de Normalización de 1998) impide 
efectivamente que los niños puedan recibir en igual-
dad de condiciones la primera enseñanza en su len-
gua habitual, pero es una prohibición que nunca ha 
recibido el aval del Tribunal Constitucional, que, de 
hecho, autorizó explícitamente la separación por len-
gua, al examinar el sistema vasco de doble vía, en la 
STC 137/1986. La Ley de Normalización de 1983 úni-
camente prohibía la separación en centros por razón 
de lengua, lo que no sería incompatible con garanti-
zar el derecho a la enseñanza en lengua materna en 
igualdad de condiciones, habilitando líneas diferentes 
en los centros.

Por su parte, la atención individualizada en castella-
no, en clases donde la lengua vehicular exclusiva es el 
catalán, rompe de manera evidente con la igualdad de 
condiciones al recibir la educación, y, por este motivo 
ha sido declarado por el Tribunal Supremo un medio 
discriminatorio y no válido para hacer efectivo el de-
recho a la enseñanza en lengua habitual.

Hay que decir que, según la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, no es necesario impugnar los artícu-
los relativos a la lengua de la LEC para saber que de-
ben interpretarse siguiendo el criterio que el Tribunal 
Constitucional estableció en la sentencia 31/2010, so-
bre el Estatut de Catalunya.

Finalmente, a principios de marzo conocimos el im-
preso de preinscripción escolar facilitado por la Gene-
ralitat de Catalunya para el curso 2014/2015, en el que 
no se habilita medio alguno para que los padres expre-
sen la lengua habitual de sus hijos y elijan la lengua de 
escolarización.

Es evidente, por tanto, la falta de voluntad e interés 
real de la Generalitat por facilitar la enseñanza en len-
gua materna, catalán o castellano, a los niños catala-
nes, que utilizó el argumento pedagógico y la ley de 
Normalización exclusivamente para garantizar la es-
colarización en catalán, y acabar impidiendo de facto 
la escolarización en castellano.

Es evidente que la Generalitat vuelve a negar a los pa-
dres catalanes el derecho a decidir la lengua oficial de 
escolarización de sus hijos, contraviniendo ya de ma-
nera flagrante, no solamente la legalidad, sino también 
las sentencias firmes del Tribunal Supremo.

Propuesta de resolución

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

1. Retirar el impreso de preinscripción para el curso 
2014/2015, emitiendo un nuevo impreso que pregun-
te a los padres por la lengua oficial habitual del niño, 
en cumplimiento de las sentencias firmes del Tribunal 
supremo.

2. Presentar en el Parlament de Catalunya, en el plazo 
de un mes una vez aprobada esta propuesta, el proyec-
to de ley de modificación de la Ley 12/2009, de Edu-
cación de Catalunya, para eliminar el método de la 
atención individualizada en castellano, declarado dis-
criminatorio y no válido por el Tribunal Supremo, así 
como la prohibición de separar a los niños en grupos 
clase, de manera que se permita la escolarización en 
la lengua oficial habitual peticionada por sus padres.

3. Habilitar en los centros de educación infantil soste-
nidos con fondos públicos, líneas en catalán y castella-
no que permitan satisfacer la demanda expresada por 
los padres al realizar la preinscripción, garantizando 
la libertad de elección y la igualdad de condiciones en 
la prestación de la enseñanza en cada lengua.

4. En caso de decidir cambiar el modelo lingüístico 
y no optar por la doble vía para la etapa infantil, pre-
sentar en el plazo de un mes una vez aprobada esta 
propuesta, los proyectos de ley de modificación de las 
leyes 7/1983 de Normalización Lingüística, 1/1998 de 
Política Lingüística, y 12/2009 de Educación de Cata-
lunya, para derogar el derecho de los niños a recibir su 
primera enseñanza en su lengua habitual, sea catalán o 
castellano, por seguridad jurídica.

5. En este último supuesto garantizar la enseñanza in-
fantil según el modelo avalado por el Tribunal Cons-
titucional de conjunción lingüística o bilingüismo 
integral, en el que catalán y castellano son lenguas ve-
hiculares de la enseñanza, dividiendo el horario lecti-
vo entre ambas lenguas de manera equilibrada, salvo 
déficits locales y transitorios de normalización de una 
de las lenguas, que aconsejen su mayor presencia en 
el horario escolar, siempre con el límite de que la otra 
lengua oficial no quede excluida ni su presencia quede 
limitada a un artificio de pura apariencia.

Palacio del Parlamento, 25 de marzo de 2014

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre el respecte al 
marc constitucional i estatutari i als principis 
de l’estat de dret en l’àmbit de l’ensenyament
Tram. 250-01059/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals.

Exposición de motivos

El Gobierno de la Generalitat viene priorizado duran-
te la actual y anterior legislaturas la puesta en marcha 
de un proyecto político que primero se enunció como 
«transición nacional», después como «pacto fiscal», y 
más recientemente como «derecho de autodetermina-
ción», «derecho a decidir», «construcción de estructu-
ras de estado» o «Catalunya nuevo estado de Europa», 
en definitiva, eufemismos o distintas maneras de refe-
rirse a un proceso político de separación unilateral, y 
al margen de la Constitución, de Catalunya respecto 
del resto de España.

Una pieza clave para avanzar en este proceso secesio-
nista es el apoyo ciudadano, que viene procurándo-
se desde hace años desde las instituciones catalanas 
en manos de políticos nacionalistas, que han utiliza-
do fundamentalmente los medios de comunicación y 
la Educación para transmitir a los catalanes una visión 
de la realidad incompleta, sesgada o tergiversada, todo 
con la finalidad de fomentar un sentimiento de desape-
go a todo lo español, y de pertenencia a un «pueblo» 
diferente, el catalán, con una idiosincrasia propia y di-
ferente, por otra parte, difícil de justificar en una región 
española que tantos lazos históricos, familiares, cultu-
rales, lingüísticos, económicos o políticos ha comparti-
do con el resto de España durante tantos siglos.

Sin embargo, después de 30 años de una persistente 
labor de ingeniería social se ha conseguido el caldo de 
cultivo social idóneo, aunque no mayoritario, para dar 
el paso definitivo desde instituciones catalanas auto-
nómicas y locales, que, apoyadas por medios y asocia-
ciones subvencionados, proclaman que el pacto consti-
tucional se les queda corto, y: 

– Por una parte, oficializan y apoyan manifestaciones, 
propuestas, símbolos y actitudes en apoyo de la sece-
sión, que han fraccionado la sociedad y las familias 
catalanas, y que necesariamente van en contra de la 

convivencia democrática y pacífica, que se ampara en 
la Constitución y que hemos disfrutado durante los úl-
timos casi 40 años

– Por otra parte, estas instituciones practican un per-
manente incumplimiento de aquellas leyes y resolucio-
nes judiciales que pudieran contravenir o retrasar su 
proyecto secesionista, mediante trampas o triquiñue-
las que dificultan la actuación de los órganos compe-
tentes en nuestro Estado de Derecho para garantizar 
la legalidad.

Se traslada así a la sociedad catalana, y en especial a 
los más jóvenes, una sensación de permisividad respec-
to de determinados incumplimientos y una pérdida de 
valor y falta de respeto por las reglas de nuestro Esta-
do de Derecho (que protege los derechos individuales, 
la tolerancia, la libertad, la justicia, la concordia) por 
parte, precisamente, de quienes deberían dar ejemplo.

Se acaba trasladando a la sociedad catalana, lamenta-
blemente, que unos, los que apoyan y dan la cara por 
la secesión, se comportan como patriotas y buenos ca-
talanes, mientras que otros, que no apoyen la secesión 
o que la rechacen desde legítimas posiciones políticas 
disidentes, son enemigos, no de la secesión, sino di-
rectamente enemigos de Catalunya.

Esta situación está dando lugar a un aumento alar-
mante de comportamientos intolerantes y contrarios a 
la convivencia en el ámbito de la Educación, con ca-
sos de insulto, violencia física, intimidación y acoso 
a alumnos, por ejemplo, por exhibir camisetas de la 
selección española de fútbol, símbolos constituciona-
les (que recordamos que no solo están legalmente per-
mitidos, sino que son obligatorios en las fachadas de 
todos los edificios públicos, incluidas escuelas e ins-
titutos), o simplemente manifestar sentirse españoles. 
Estas situaciones de violencia e intimidación, inadmi-
sibles, han sido en ocasiones justificadas por los res-
ponsables educativos, y han obligado a las familias a 
cambiar a sus hijos de centro.

También se está dando el caso de docentes que sufren 
el rechazo de sus compañeros por no apoyar la poli-
tización de las actividades lectivas y escolares, en el 
sentido de apoyar la secesión.

Finalmente, padres que han solicitado para sus hijos 
educación en castellano y catalán, en legítimo ejerci-
cio de su derecho constitucional, han sufrido el escar-
nio público desde la dirección del centro, incluso en 
ocasiones con el apoyo de instituciones locales, que 
prestan los medios públicos para difundir y agravar 
dicho escarnio.

Todas estas situaciones, nada anecdóticas, que nos 
alertan y alarman ante el aumento de la intransigencia 
y la intimidación en el entorno educativo catalán hacia 
los que piensan diferente, y concretamente, hacia los 
que defienden y reivindican el marco constitucional 
vigente, entendemos que deben controlarse y revertir-
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se desde la institución responsable, que es el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat.

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a: 

1. Reforzar el respeto al Marco Constitucional y Es-
tatutario, así como a los principios del Estado de De-
recho, por parte de docentes y alumnos, en el ámbito 
de la enseñanza.

2. Garantizar la libertad ideológica, la convivencia, la 
concordia, la pluralidad, la tolerancia, que son las ba-
ses de nuestro Estado de Derecho y de la convivencia 
democrática y pacífica que los alumnos deben apren-
der a su paso por el sistema educativo.

Palacio del Parlamento, 25 de marzo de 2014

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la regulació de 
les actuacions amb braus a les explotacions 
ramaderes
Tram. 250-01060/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural.

Exposició de motius

El bou brau és una de les aportacions més valuoses 
a la zootècnia mundial. Constitueix una raça única al 
món amb un importantíssim cabdal genètic. És a les 
Terres de l’Ebre on es concentra un major nombre de 
ramaderies de brau i d’aquestes n’hi ha vàries que su-
peren els més de cent anys d’activitat ramadera, on les 
tasques campestres com les proves («tientas»), marca-
da a foc dels animals i/o sanejament, són feines diàries 
que s’han de dur a terme per tal de seguir les direc-
trius de l’autèntica criança d’una espècie com la del 
bou brau, que busca com a únic objectiu la selecció.

Amb els anys, aquestes ramaderies han buscat noves 
maneres de subsistir al brutal context de crisi econòmi-

ca que afecta al nostre país i han trobat una sortida que 
ajuda a pal·liar aquest ofec econòmic, per això han le-
galitzat diverses activitats de restauració que els poden 
proporcionar ingressos econòmics i han obert les por-
tes de les ramaderies a aquells que tinguin interès en 
visitar-les i observar com es fan aquestes tasques. És a 
l’Asociación de Ganaderías de Lidia a qui li correspon 
la gestió del llibre genealògic de la raça bovina de Lí-
dia, segons informa la Delegació Territorial del Govern 
a les Terres de l’Ebre (Registre sortida 0117S/225/2014 
de 18 de febrer de 2014) i, aquesta, estima que totes 
aquestes tasques són feines privades de les ramaderies, 
a les que poden assistir aquelles persones que el propi 
ramader estimi convenient, sent necessària la participa-
ció de persones que toregin els animals, que seran els 
que activament realitzin la selecció.

L’advertència del Departament d’Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya d’aplicar «mà dura contra les es-
pectacles privats amb bous» ha generat malestar entre 
els ramaders i entre les Associacions de Penyes Tauri-
nes de les Terres de l’Ebre, per la manca de coneixen-
ça d’aquesta mena d’activitats i per què aquestes són 
activitats pròpies de les ramaderies i no espectacles, 
tal i com assegura el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, afirmant 
que aquestes no constitueixen infracció del text refós 
de la Llei de Protecció dels animals aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008.

En data 12 de setembre de 2013, el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona va dictar resolu-
ció ferma, la qual estimava parcialment la sol·licitud de 
mesura cautelar de suspensió de l’acte jurídic impugnat 
en el sentit d’ordenar a la Direcció General de Medi Na-
tural i Biodiversitat del Departament d’incoar un expe-
dient i sancionar a algunes ramaderies i seguir-lo pels 
tràmits fins dictar resolució definitiva en la via adminis-
trativa, sens perjudici de que el Departament d’Interior 
prossegueixi amb els que té en tràmit. I com a mesura 
cautelar estima el cessament d’aquestes activitats, dei-
xant en una indefensió evident els ramaders/es.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a regular amb urgència, mitjançant decret del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural o com estimi oportú, les ac-
tuacions pròpies de les explotacions ramaderes de bes-
tiar boví brau.

Palau del Parlament, 31 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Òscar Ordeig 
i Molist, diputat, del GP SOC; Josep Enric Millo i 
Rocher, portaveu; Rafael Luna Vivas, diputat, del GP 
del PPC; Carina Mejías Sánchez, portaveu; Matías 
Alonso Ruiz, diputat, del GP de C’s
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Proposta de resolució sobre el zoològic de 
Barcelona
Tram. 250-01061/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62698 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenta la proposta de resolució següent sobre 
Zoològic de Barcelona, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El Zoològic de Barcelona és un dels principals re-
clams turístics de Catalunya. Amb els seus més de 120 
anys d’història, rep aproximadament 1.200.000 visi-
tants arribats des de totes parts del món per gaudir de 
la seva col·lecció zoològica (una de les més importants 
d’Europa) i el seu entorn natural (amb arbres cente-
naris catalogats, i una colònia urbana de cria de garsa 
real).

Lamentablement, el Zoo necessita una modernització 
substancial de les instal·lacions que millorin les condi-
cions dels animals de la col·lecció zoològica i perme-
tin prestar un servei de major qualitat i valor afegit als 
visitants.

En els últims anys s’han dut a terme actuacions en les 
instal·lacions del zoo que han suposat una important in-
versió però que han resultat ser insatisfactòries a cau-
sa de l’elevat nombre de deficiències detectades en les 
obres lliurades (per exemple: sostre i calefacció del nou 
dormitori d’elefants, goteres en el Punt Verd, nova instal-
lació dels hipopòtams comuns, diverses i greus defi- 
ciències en la instal·lació de «Terra de Dragons», la de- 
licada i inestable situació en la qual es troba l’actual 
delfinari, entre moltes altres).

Aquestes deficiències són sofertes en primer lloc per 
la col·lecció zoològica i els treballadors del zoo, pe-
rò indubtablement repercuteixen també en la imatge 
d’aquesta institució davant els visitants i en la qualitat 
del servei prestat.

A més de l’anterior, existeix desconeixement i falta 
de transparència respecte a la gestió del zoo (sou de 
directius, responsabilitats de cadascun d’ells, adjudi-
cació d’obres, contractacions, etc) i sobre el futur del 
propi zoològic (Estratègia General, Pla de Viabilitat, 
activitats a dur a terme, prioritats, pressupostos, calen-
dari d’actuacions, entre uns altres).

Aquest zoo malgrat ser una instal·lació de competència 
municipal, és de tal rellevància i referència en el con-

junt de l’oferta turística de tota Catalunya, que mereix 
una especial atenció per part del Govern de la Gene-
ralitat.

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

Proposta de resolució

Definir, en coordinació amb l’Ajuntament de Barce-
lona, i presentar en la Comissió d’empresa i Ocupació 
del Parlament de Catalunya en el termini de sis mesos 
el següent: 

1. Un pla de viabilitat a llarg termini del zoològic que 
estigui emmarcat en les línies estratègiques del Pla de 
Màrqueting turístic de Catalunya.

2. Un Pla d’actuació que expliciti les obres, millores, 
remodelacions i canvis que es duran a terme i que in-
corpori el cost de les mateixes i el calendari de treball. 
Aquestes actuacions hauran de tenir entre les seves 
prioritats la cura i respecte a la col·lecció zoològica i el 
servei al visitant.

3. Un sistema d’accés a la informació que atorgui 
transparència a la informació relacionada amb el zo-
ològic; entre altres qüestions aquest sistema haurà 
d’oferir informació exhaustiva respecte a les funcions, 
responsabilitats i sous dels directius del zoo i el cost 
de les obres dutes a terme en les seves instal·lacions.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Proposta de resolució de rebuig de la Llei 
de l’Estat 23/2013, reguladora del factor de 
sostenibilitat i de l’índex de revaloració del 
sistema de pensions de la seguretat social
Tram. 250-01062/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62883 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El Govern de l’Estat ha decidit, de forma unilateral, 
suprimir la fórmula de revaloració de les pensions 
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públiques que fins ara s’estava aplicant al nostre pa-
ís, imposant una nova fórmula sense haver parlat prè-
viament amb la resta de partits polítics, organitzacions 
empresarials i sindicals, i trencant així el procediment 
establert al Pacte de Toledo per fer qualsevol reforma 
profunda en el sistema de Seguretat Social sobre la ba-
se prèvia del diàleg i un ampli acord.

La nova fórmula per calcular la revaloració de pensi-
ons instaurada a partir de la Llei 23/2013 no garanteix 
el manteniment del poder adquisitiu de les pensions. 
De fet, aquesta nova fórmula suposarà una pèrdua de 
poder adquisitiu de les pensions d’entre un 14% i fins a 
un 26% durant els propers 15 anys.

La revaloració de les pensions per al 2014, limitada en 
un 0,25%, consolida una pèrdua de poder adquisitiu 
que va començar a generar-se amb la decisió del Go-
vern de l’Estat al 2012 de no actualitzar les pensions.

Entre el 2012 i 2013 les pensions varen consolidar una 
pèrdua de poder adquisitiu, de manera que els incre-
ments que s’han fet en les quanties no han estat su-
ficients per compensar l’evolució de la inflació. Així, 
durant aquests anys, les pensions inferiors a 1.000 eu-
ros (que són el 66% del total) han perdut un 0,1% i les 
pensions superiors a 1.000 euros (el 33% del total) han 
perdut un 1,1%.

A més, l’increment aprovat per al 2014 suposarà una 
pèrdua addicional de poder adquisitiu d’almenys un 
1,25% per a totes les pensions sense distinció de quan-
ties, si tenim en compte que l’increment ha estat de 
només un 0,25% i la previsió de la inflació del propi 
Govern és del 1,5%.

La pèrdua de poder adquisitiu de les pensions supo-
sa l’empobriment especialment dels que tenen ja una 
pensió baixa. El 54% de les pensions tenen una quan-
tia inferior al Salari Mínim Interprofessional, i una li-
mitació greu de la qualitat de vida de la majoria de 
llars que tenen a un jubilat, prop del 27% del total, la 
principal o única font d’ingressos. I, addicionalment, 
la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions afecte 
greument al manteniment de l’ocupació i a l’activitat 
econòmica, ja que aquestes rendes tenen com a princi-
pal destí el consum i la demanda interna de béns i ser-
veis en el nostre país.

El Govern cedeix a les exigències del nucli més con-
servador de la Comissió Europea i dels mercats, amb 
una activitat especulativa que continua provocant que 
l’economia productiva no es recuperi i que els treballa-
dors i les treballadores, els i les pensionistes i jubilats i 
jubilades segueixin perdent poder adquisitiu, utilitzant 
les pensions públiques com a contraprestació exigida 
per a altres fins aliens al de la seva sostenibilitat i el 
BOE per a congelar les retribucions dels quals depe-
nen directament de les seves decisions com a treballa-
dors públics, pensionistes, aturats, treballadors amb el 
salari mínim, els que perceben el IPREM, etc., mentre 

que, per altra banda, pugen els preus dels serveis pú-
blics, que també estan sotmesos a la seva intervenció.

Només cal assenyalar alguns exemples de tot això: des 
del 2011 va incrementar el preu dels medicaments un 
20,9% com a conseqüència de l’exclusió d’un número 
important de medicaments del finançament públic; el 
transport públic urbà va patir una pujada del 14,6%; la 
calefacció, la llum i l’aigua han pujat en aquests dos 
anys més del 11,4%, conseqüència en gran mesura de 
les successives pujades de les tarifes elèctriques.

S’ha de garantir la qualitat de vida de la població gran 
i posar fi a les injustes polítiques d’austeritat, com a 
via per a una sortida de la crisis de manera democràti-
ca i sostenible econòmicament i social.

El Govern ha de rectificar immediatament i ha de tor-
nar al diàleg i a l’acord del Pacte de Toledo, ja que les 
mesures adoptades fora d’aquest pacte només han fet 
que perjudicar a les persones més vulnerables, sense 
que s’hagi actuat en els veritables reptes que té el sis-
tema de pensions: la necessitat d’adoptar mesures per 
a la millora d’ingressos, la lluita contra el frau fiscal i 
laboral, i l’emergència de l’economia submergida.

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

Proposta de resolució

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

1. Rebutjar la reforma imposada al marge del Pacte de 
Toledo en la Llei 23/2013, de 23 de desembre, regula-
dora del Factor de Sostenibilitat i l’Índex de Revalo-
ració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social, 
que pretén rebaixar el poder adquisitiu dels pensionis-
tes actuals i els futurs, i demanar al Govern de l’Estat 
que rectifiqui la Llei.

2. Demanar al Govern de l’Estat a que torni al Pac-
te de Toledo i posi les mesures necessàries per a que 
els pensionistes i jubilats recuperin una fórmula que 
garanteixi el manteniment del poder adquisitiu de les 
pensions públiques i la sostenibilitat del sistema.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera B-224 al pas per Sant 
Esteve Sesrovires
Tram. 250-01063/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Eva Granados Galiano, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera B-224 és una carretera de dos carrils, 
amb una densitat que supera ja de llarg els vint mil 
vehicles diaris i en la què avançar un altre vehicle és 
pràcticament impossible. Al llarg del seu recorregut, 
hi ha accessos a polígons industrials, a les presons de 
Brians 1 i Brians 2, i a tot un reguitzell de nuclis ur-
bans. Per tant, les sortides i les incorporacions supo-
sen un perill potencial que són les responsables de la 
gran sinistralitat d’aquesta via. El 2012 es varen regis-
trar 20 accidents, 35 accidents al 2013, i anys anteri-
ors varen produir-se diferents accidents amb víctimes 
mortals.

L’Alcalde del municipi s’ha reunit personalment amb 
els responsables de la Direcció General d’Infraestruc-
tures de Mobilitat Terrestre en reiterades ocasions on 
s’han demanat i suggerit diverses alternatives sobre el 
futur d’aquesta via. Actualment, consta aprovat defi-
nitivament l’estudi informatiu del seu desdoblament, i 
segons el Departament, en l’última reunió que va tenir 
lloc, s’expressà que s’havia redactat el projecte exe-
cutiu.

Sens dubte aquest és un tema de màxima sensibilitat i 
transcendència pels veïns i veïnes del municipi, i que 
preocupa molt al consistori de la població. A més es 
tracta d’una problemàtica que s’ha traslladat a la Ge-
neralitat de Catalunya als successius responsables de 
la planificació territorial del nostre país.

Esdevé prioritari convertir aquesta via en un eix més 
segur, donat que representa l’eix únic que comunica la 
comarca de l’Anoia amb la ròtula de Martorell i Sant 
Esteve Sesrovires, amb les oportunitats que això re-
presenta pels municipis d’aquest territori.

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

Proposta de resolució

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

1. Executar de forma urgent el projecte de desdobla-
ment de la carretera B-224 al seu pas per Sant Esteve 
Sesrovires (Baix Llobregat).

2. Implementar de manera immediata mesures de se-
guretat provisionals a la carretera B-224 al seu pas per 
Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), fins l’execu-
ció del projecte de desdoblament.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i San-
tacreu, Eva Granados Galiano, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el finançament 
del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat
Tram. 250-01064/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, 
Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Des de l’any 1989, el Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat gestiona el Servei de Control de Mosquits, or-
ganisme especialitzat en el control de plagues i la pre-
venció de malalties en relació específica als mosquits, 
insectes que per les característiques del territori del 
Baix Llobregat es desenvolupen amb molta facilitat i fa 
anys que presenten molèsties i riscos per a la població. 
Aquest Servei de Control de Mosquits, que actua per 
divuit ajuntaments de la comarca, així com per l’Ajun-
tament de l’Hospitalet de Llobregat i entitats com a 
ara l’Aeroport de Barcelona, mitjançant conveni amb  
AENA i el Port de Barcelona, mitjançant acord amb la 
Z.A.L., duu a terme una tasca molt important per as-
segurar la qualitat de vida i la salubritat d’un número 
molt elevat de població i en àrees bàsiques pel desen-
volupament territorial i econòmic ja no tant sols del 
Baix Llobregat, sinó fins i tot del conjunt de Catalu-
nya, com ara el Delta del Llobregat, les instal·lacions 
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portuàries i aeroportuàries de Barcelona o les zones 
on es troben el Canal Olímpic de Catalunya i el futur 
complex outlet de Viladecans.

Els darrers anys el Servei de Control de Mosquits ha 
desenvolupat un paper clau en la detecció, coneixe-
ment i tractament del problema plantejat pel mosquit 
tigre, i que també duu a terme tasques d’investigació i 
divulgació científica que contribueixen als avanços ci-
entífics en matèria de prevenció de plagues d’insectes.

La Generalitat de Catalunya, fins l’any 2012, contri-
buïa al finançament d’aquest servei i les seves actu-
acions mitjançant la seva inclusió en les successives 
anualitats del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
que cobrien, aproximadament, el 50% del cost de les 
mateixes.

Des del 2013, i tot i les reiterades crides i alarmes 
al respecte per part del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, la Generalitat de Catalunya ha eliminat 
dels seus pressupostos el co-finançament del Servei 
de Control de Mosquits i les seves actuacions i acti-
vitats.

El finançament mancomunat dels ajuntaments i enti-
tats és absolutament insuficient pel manteniment de 
les seves prestacions actuals; l’ens comarcal, per la 
manca d’ingressos propis i les seves limitacions pres-
supostàries no pot assumir la resta del finançament i 
que l’absència de col·laboració per part de la Genera-
litat suposaria en un futur molt pròxim el previsible 
tancament del servei o minimització de les seves ac-
tuacions.

La tasca del servei té un component de control de pla-
gues que és propi de les competències municipals i un 
altre molt important relatiu a la salut pública i preven-
ció que d’acord amb les actuals normatives europees i 
de competències administratives s’inclou dins de les 
responsabilitats de la Generalitat de Catalunya.

Esdevé de gran importància les activitats del Servei de 
Control de Mosquits del Baix Llobregat per assegurar 
la qualitat de vida de la població i els visitants del Baix 
Llobregat, i els problemes de salut pública relatius a 
malalties trameses per mosquits descrits en països de 
característiques similars, així la seva funció afavori-
dora dels factors de competitivitat i desenvolupament 
turístic i econòmic d’un territori estratègic pel conjunt 
de Catalunya.

Cal destacar, finalment, que el Servei de Control de 
Mosquits va ser transferit al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat mitjançant el Decret 5/1988, de 13 de 
gener, de Transferències de Serveis de l’Entitat Muni-
cipal Metropolitana de Barcelona, i finançat ininter-
rompudament per la Generalitat de Catalunya des de 
fa vint-i-quatre anys.

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

Proposta de resolució

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

1. Complir el principi general de finançament dels ser-
veis transferits.

2. Recuperar, amb efectes immediats, la incorporació 
del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat 
al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya o qualsevol 
altre mecanisme de finançament, a fi i efecte de garan-
tir la campanya d’enguany.

3. Adoptar les mesures oportunes per la consolidació 
del finançament del Servei de Control de Mosquits del 
Baix Llobregat en exercicis futurs, ja sigui mitjançant 
el PUOSC, el Departament de Salut o qualsevol altre 
fórmula que permeti estabilitat, tenint en compte la se-
va importància per qüestions de salut pública.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Òscar Ordeig i 
Molist, Jordi Terrades i Santacreu, Eva Granados Ga-
liano, diputats, del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un 
tractat d’abolició de les armes nuclears i de 
prohibició de llur fabricació i ús
Tram. 250-01065/10

Presentació
Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Barot, 

del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup 

Parlamentari Socialista, Sara vilà Galan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, José María Espejo-

Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 62978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Mireia Canals i Botines, portaveu a la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Miquel Iceta i Llo-
rens, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació del Grup Parlamentari Socia-
lista, Sara Vilà Galan, portaveu a la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, José María Espejo-Saavedra Co-
nesa, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Unió 



22 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 304

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 35

Europea i Cooperació del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació.

Exposició de motius

A l’inici del 2013, vuit estats posseïen aproximada-
ment 4.400 armes nuclears operatives, de les quals 
gairebé 2.000 es mantenen en un estat d’alerta ope-
rativa alta. Si es comptabilitzen tots els caps nu- 
clears - ogives operatives, armes de reposició, tant les 
emmagatzemades actives com les iniciatives, i ogives 
intactes programades per al seu desmantellament–, els 
Estats Units, Rússia, el Regne Unit, França, la Xina, 
l’Índia, el Pakistan i Israel posseeixen en conjunt un 
total aproximat de 17.270 armes nuclears.

La disponibilitat d’informació fiable sobre els arsenals 
dels estats que tenen armes nuclears varia considera-
blement. Els Estats Units, França i el Regne Unit han 
revelat recentment informació important sobre les se-
ves capacitats nuclears. En canvi, la transparència a 
Rússia ha minvat com a conseqüència de la seva deci-
sió de no fer públiques dades sobre les seves forces nu-
clears estratègiques en virtut del Nou Tractat START 
entre Rússia i els Estats Units del 2010, per bé que 
comparteixen informació amb els Estats Units. La Xi-
na continua mostrant-se com un estat opac com a part 
de la seva antiga estratègia de dissuasió.

És especialment difícil trobar informació fiable sobre 
la situació operativa dels arsenals i les capacitats nu-
clears dels tres estats que mai no han format part del 
Tractat de No-Proliferació (TNP) del 1968, l’Índia. Is-
rael i el Pakistan. A manca de les declaracions oficials, 
la informació pública sol ser contradictòria, incorrecta 
o exagerada.

Els cinc estats que disposen legalment d’armes nu- 
clears, segons la definició del TNP –els Estats Units, 
França, el Regne Unit, Rússia i la Xina– semblen de-
cidits a continuar sent potències nuclears per un temps 
indefinit. Rússia i els Estats Units tenen en marxa grans 
programes de modernització dels sistemes vectors d’ar-
mes nuclears, les ogives i les instal·lacions de produc-
ció. Al mateix temps, continuen reduint les seves forces 
nuclears a través de la implantació del Nou START i a 
través de retallades unilaterals de les forces.

Com que els arsenals d’armes nuclears de Rússia i els 
Estats Units són els més grans amb diferència, una de 
les conseqüències ha estat que el nombre total d’ar-
mes nuclears al món ha anat baixant. Els arsenals nu-
clears dels altres tres estats que disposen legalment 
d’aquestes armes són força més petits, però aquests 
països estan desplegant o han anunciat la seva intenció 

de desplegar nous sistemes d’armes. Dels cinc estats 
que disposen legalment d’armes nuclears, la Xina és 
l’únic que sembla estar ampliant el seu arsenal nucle-
ar. El 2012, la Xina va dur a terme una sèrie completa 
de proves amb míssils que ha consolidat la seva capa-
citat nuclear de dissuasió mòbil per carretera, terrestre 
i submarina.

L’explosió d’una arma nuclear en una àrea poblada 
mataria de forma immediata centenars de milers de 
persones. Unes altres centenars de milers més podri-
en quedar greument ferides (cegues, cremades, aixa-
fades, amb múltiples fractures, [...]). A més, causaria 
danys devastadors en les infraestructures, la indústria, 
l’agricultura i a les nostres vides i la dels nostres fills 
i néts. Els efectes a llarg termini de l’exposició a la 
radiació provoquen una major incidència de leucèmia 
i càncers sòlids en els supervivents, i un major risc 
d’efectes hereditaris de les generacions futures.

Recordem Hiroshima i Nagasaki. Els efectes, fins i tot 
d’una sola arma nuclear, són horrorosos. La seva força 
destructiva és inacceptable, fins i tot en un context de 
guerra. A més, seria fonamentalment la població civil 
qui patiria les seves conseqüències.

Si s’utilitzen diverses armes nuclears, els efectes po-
drien pertorbar greument el clima del planeta, i causa-
ria un col·lapse agrícola generalitzat. Això condemna-
ria a milions de persones a la fam. Les comunicacions 
globals i sistemes elèctrics i electrònics es podrien in-
terrompre.

La Conferència sobre l’impacte humanitari de les Ar-
mes Nuclears a Oslo, celebrada el març de 2013, va 
arribar a la conclusió que no seria possible coordinar i 
oferir una resposta humanitària eficaç a una catàstrofe 
provocada per les armes nuclears. Una explosió nucle-
ar destruiria els hospitals, subministrament d’aliments 
i d’aigua, el transport i les comunicacions.

Actualment hi ha nou estats nuclearment armats: 
EUA, Rússia, França, Xina, Regne Unit, Israel, Pakis-
tan, Índia, i Corea del Nord. Només els cinc primers 
han signat el Tractat de No Proliferació Nuclear. S’es-
tima que entre tots ells acumulen més de 17.000 bom-
bes nuclears. Els arsenals dels EUA i Rússia represen-
ten més del 90% del total. A més hi ha emmagatzemat 
material que es podria utilitzar per construir moltes 
més bombes nuclears.

Per aquests motius, es presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix el perill que per 
la humanitat representa l’existència de les armes nu-
clears i mostra la seva preocupació per la catàstrofe 
humanitària que representaria l’explosió d’una bomba 
nuclear. L’explosió de menys de l’1% de l’arsenal nu-
clear mundial provocaria uns efectes mediambientals 
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que posarien en perill la supervivència de l’espècie hu-
mana.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu desig 
de viure en un món lliure d’armes nuclears i que l’eli-
minació de les armes nuclears existents i la prohibició 
total de fabricar-ne de noves és l’únic camí que garan-
teix que aquestes armes no s’usin mai.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que insti al Govern de l’Estat perquè treballi 
en les diferents institucions internacionals on hi té re-
presentació, i més concretament en l’Assemblea Gene-
ral de les Nacions Unides, per aconseguir que s’aprovi 
un Tractat d’abolició de les armes nuclears i de prohi-
bició de la seva fabricació i ús, i que el signi i el ratifi-
qui en el cas que s’aconsegueixi.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

Mireia Canals i Botines, portaveu a la CAEUEC del 
GP de CiU; Gemma Calvet i Barot, portaveu a la CAE-
UEC del GP d’ERC; Miquel Iceta i Llorens portaveu a la 
CAEUEC del GP SOC; Sara Vilà Galan, portaveu a la 
CAEUEC GP ICV-EUiA; José María Espejo-Saavedra 
Conesa, portaveu a la CAEUEC del GP de C’s; Quim 
Arrufat Ibáñez, portaveu a la CAEUEC del Grup Mixt 

Proposta de resolució sobre el finançament 
del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat
Tram. 250-01066/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62987 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Segons ha denunciat el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, el Govern de la Generalitat ha decidit re-
tirar el finançament del servei de Control de Mosquits 
que funciona des de fa 24 anys i que és indispensable 
per lluitar contra la gran presència de mosquits a la co-
marca, fet que pot provocar un greu problema de salut. 
La Generalitat no es pot desentendre d’aquest proble-
ma i menys encara comunicar-ho el mes d’abril.

Per això cal que el Govern torni a realitzar la seva 
aportació econòmica ja sigui a través del Pla Únic 
d’Obres i Serveis, com fins ara, o d’alguna fórmula al-
ternativa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa  
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati- 
va presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a tornar a aportar de for-
ma immediata la part de finançament del Servei de 
Control de Mosquits del Baix Llobregat que li pertoca.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el centre de 
gestió de residus de la Garrotxa
Tram. 250-01067/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 63003 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Pere Bosch Cu-
enca, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La comarca de la Garrotxa disposa, des del 1989, d’un 
abocador de residus urbans al municipi de Beuda (a 
l’àrea coneguda com a Clot de les Mules) que dóna ser-
vei a tota la comarca. Té una capacitat de 655.664 m3 

de residus i inicialment es preveia que tingués una vi-
da útil de vint-i-cinc anys; és a dir, que quedés omplert 
el 2014. Està gestionat pel Consorci SIGMA, creat en-
tre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal. Abans 
de la seva construcció, la majoria de municipis de la 
comarca tenien abocadors municipals mentre que Olot 
dipositava les deixalles a l’abocador de Collcardús, 
a Terrassa. Val la pena remarcar que la proposta de 
construir l’abocador de Beuda, l’any 1987, va generar 
un intens debat social a la Garrotxa durant aquell any i 
es va crear un potent moviment opositor especialment 
al municipi de Besalú, el nucli urbà del qual se situava 
a poc més de dos quilòmetres de la instal·lació.
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L’any 2005, en previsió que l’abocador del Clot de les 
Mules esgotés la seva capacitat en pocs anys, el Con-
sell Comarcal de la Garrotxa va proposar la cons-
trucció d’un centre de gestió de residus que perme-
tés allargar-ne la vida útil. En aquest equipament (que 
consistiria en un recinte obert a l’exterior) se separa-
rien tots aquells materials de la fracció rebuig dels 
residus municipals que fossin reciclables i la resta es 
premsarien en bales de plàstic, s’emmagatzemarien i 
es dipositarien a l’abocador de Beuda. D’aquesta ma-
nera es pretenia allargar deu anys més la vida d’aquest 
abocador i evitar haver de construir-ne un de nou en 
breu. La ubicació proposada pel centre era el paratge 
de Can Roset, al terme municipal de Sant Ferriol, però 
l’oposició que es va generar en aquest municipi i al veí 
de Besalú va fer posposar la decisió definitiva.

El Consell Comarcal de la Garrotxa va iniciar a l’any 
2010 els tràmits d’un nou Pla especial urbanístic per 
ubicar el nou centre de gestió de residus íntegrament 
a Sant Jaume de Llierca. L’Ajuntament de Sant Jaume 
va proposar ubicar el centre dins el polígon industrial 
del Pla de Politger al mateix municipi, amb més de 24 
Ha de sòl industrial disponible, i no en sòl no urbanit-
zable. Després que es conegués la intenció del Consell 
Comarcal, un grup de veïns propers a l’emplaçament 
es va constituir en l’Associació de Veïns del Paratge 
del Pla de Can Coma i va iniciar una campanya con-
tra el centre de residus. Es mostraven preocupats per 
la pudor i pel trànsit de camions d’escombraries i te-
mien que pogués atraure altres instal·lacions relaciona-
des amb el tractament de residus. El desembre de 2010 
l’Associació de Veïns va presentar 880 firmes contra la 
planta de triatge, especialment de veïns de Sant Jau-
me de Llierca però també de barris i veïnats propers a 
la zona com la Cometa dels Angles (Montagut i Oix) 
i Coguleres (Santa Pau). Així mateix el 16 de gener 
de 2011 va organitzar una consulta ciutadana sobre el 
projecte a la qual van participar 280 veïns del muni-
cipi, un 42% dels majors de 16 anys empadronats. El 
resultat de la consulta va ser de 257 vots en contra del 
centre (un 91%), 9 vots nuls, 8 a favor i 6 en blanc.

Malgrat aquesta oposició, el Consell Comarcal no va 
atendre les peticions dels veïns i l’Ajuntament de Sant 
Jaume de Llierca i va impulsar un pla especial per tal 
d’ubicar aquest nou equipament en un sòl no urbanitza-
ble desconnectat de l’actual polígon i amb uns accessos 
mal definits, i a menys de 50 metres de la zona humida 
de la Rescolsa de Sant Jaume de Llierca susceptible de 
ser declarada Refugi de Fauna segons la fitxa 03001904 
de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. En els 
darrers dies, aquest pla ha estat aprovat per la Comis-
sió d’Urbanisme de Catalunya, tot i desestimant les al-
legacions de l’Ajuntament, en les quals es posaven en 
evidència errors i imprecisions en el Pla Especial Urba-
nístic i s’aportava un estudi sobre l’impacte odorífer de 
l’equipament per a la població de Sant Jaume de Llier-
ca que posava de manifest que l’estudi d’impacte ambi-
ental tenia errors greus amb importants conseqüències 

sobre l’àrea urbana del municipi (fet que implica a la 
vegada que els diferents informes sectorials s’han basat 
en un expedient amb documents amb mancances i er-
rors, amb omissions, generalitzacions i distorsions que 
podrien ser determinants).

A banda d’això, els canvis que s’han produït en els dar-
rers anys en allò que fa referència a les comunicacions 
(sobretot, amb la posada en servei del túnel de Bracons, 
que ha acostat substancialment les comarques de la 
Garrotxa i d’Osona) i la necessitat d’optimitzar i raci-
onalitzar els recursos públics, fan del tot necessari, al 
nostre entendre, replantejar la necessitat d’un equipa-
ment d’aquest tipus, més tenint en compte la possibilitat 
d’estudiar altres alternatives que representin un estalvi 
econòmic per a l’administració. Recentment, el direc-
tor de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Ma-
ria Tost, ha reconegut que la planta no està projectada 
com a bàsica en el nou Pla territorial sectorial d’infra-
estructures de gestió de residus municipals de Catalu-
nya 2013-2020 (PINFRECAT), i per tant se n’hauria de 
qüestionar l’interès públic de la actuació, i que no serà 
fins quan entrin en funcionament les noves plantes de 
Pedret i Marzà (Alt Empordà) i d’Orís (Osona) a finals 
del 2015 que podran avaluar si la capacitat de tracta-
ment de residus de les infraestructures de la zonificació 
a la que s’adscriu la comarca és suficient o cal una plan-
ta per a la Garrotxa i el Pla de l’Estany. A més, el recent 
anunci de la ciutat de Vic sobre la voluntat d’impulsar 
el sistema de recollida porta-a-porta pot implicar que 
la planta d’Orís deixi de tractar un volum de deixalles 
amb les que es comptava quan es va preveure la infra-
estructura i necessiti tractar deixalles de les comarques 
veïnes per assolir nivells de rendibilitat òptims.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

– Deixar en suspens el Pla Especial Urbanístic del 
Centre de Gestió de Residus de La Garrotxa fins que 
es pugui determinar l’interès públic d’aquesta actuació 
no prevista al nou Pla territorial sectorial d’infraes-
tructures de gestió de residus municipals de Catalunya 
2013-2020 (PINFRECAT), un cop entrin en funciona-
ment les plantes d’Orís (Osona) i Pedret i Marzà (Alt 
Empordà) i es pugui valorar si aquestes poden donar 
servei a les comarques veïnes.

– Plantejar un nou Pla Especial Urbanístic que compti 
amb el consens del territori i en especial de l’únic mu-
nicipi urbanísticament afectat, i pugui resoldre de for-
ma justificada i satisfactòria tots els dubtes que pugui 
generar el projecte als veïns.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014

Marc Sanglas i Alcantarilla, Pere Bosch Cuenca, di-
putats; Marta Rovira i Vergés; portaveu, del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre les teràpies na-
turals
Tram. 250-01068/10

Presentació
Pere vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Alba vergés i Bosch, del Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista, 

Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del 

Partit Popular de Catalunya, José Manuel villegas 

Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 63004 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent sobre les Teràpies Naturals, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

En el si dels països de la Unió Europea es constata un 
increment en l’ús de teràpies naturals per a la satis-
facció de les necessitats de la salut i el confort de la 
població. Paral·lelament a aquesta demanda, s’observa 
que aquestes pràctiques susciten un interès social crei-
xent per a les persones. En conseqüència, cada vegada 
hi ha més països que regulen aquesta nova realitat per 
tal de garantir les condicions de pràctica, de rigor, de 
responsabilitat i de defensa de la salut pública.

Entre altres iniciatives europees destinades a reconèi-
xer les teràpies naturals, s’ha de destacar que la Co-
missió Europea va obrir, entre 1994 i 1996, dues línies 
pressupostàries per a la recerca científica vinculada a 
les medicines alternatives i complementàries. D’altra 
banda, el Parlament Europeu a la Comissió de Medi 
Ambient, Salut Pública i Protecció del consumidor, va 
aprovar, al març de 1997, l’informe de Paul Lannoye 
en què fa recomanacions als estats membres respec-
te al reconeixement, regulació i harmonització de les 
teràpies alternatives o no convencionals. Finalment, 
cal assenyalar que hi ha governs que financen progra-
mes d’investigació per promoure un millor coneixe-
ment d’aquestes pràctiques terapèutiques com és el cas 
d’Alemanya, Gran Bretanya, Suïssa i Portugal.

Catalunya ha mostrat sempre una alta sensibilitat cap a 
les Teràpies Naturals/Medicina No Convencional, ali-
neant-se amb el pensament europeu manifestat anteri-
orment. Mostra d’això són: 

– La Resolució 870/1999 del Parlament de Catalunya 
aprovada per unanimitat.

– Les Resolucions (16 de juliol de 1999 i 26 d’abril 
del 2000) del Conseller de Sanitat sobre la creació del 
grup de treball en matèria de teràpies naturals.

– L’elaboració d’un document de Medicines No Con-
vencionals de Catalunya a l’abril de 2002. Aquest va 
fer un especial èmfasi en la necessitat de regular la 
formació de les teràpies naturals com a pas previ a re-
gular la seva pràctica.

– L’elaboració del document «Posicionament del Co-
mitè de Bioètica sobre teràpies no convencionals» al 
febrer de 2002 per part del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret 
31/2007, de 30 de gener, i després de més de dos anys 
d’intens treball amb els agents implicats, es regulaven 
les condicions per a l’exercici de determinades teràpies  
naturals. Aquest decret va ser declarat nul per inva-
sió de competències per part del TSJC i confirmada 
la seva anulació pel del Tribunal Suprem el 7 de abril 
de 2011.

En aquests moments, doncs, la pràctica de les TN a 
Catalunya es pot simplificar en dues realitats ben di-
ferenciades: 

1. Les TN que realitzen professionals sanitaris en cen-
tres de «teràpies no convencionals», que són aquells 
centres contemplats en el RD 1277/2003, de 10 d’octu-
bre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre au-
torització de centres, serveis i establiments sanitaris. 
Aquesta pràctica està, doncs, regulada.

2. Les TN que realitzen persones sense titulació sa-
nitària.

– No són sanitàries.

– La regulació actual no permet que persones que no 
són sanitàries puguin diagnosticar ni tractar.

– Els diplomes privats que usualment presenten per-
sones que practiquen TN no tenen cap valor oficial as-
sistencial.

– Aquesta pràctica no disposa actualment d’una regu-
lació aplicada.

En l’abordatge de la situació descrita en el punt 2, cal 
destacar l’absència de regulació actual que permeti 
dur a terme accions d’intervenció administrativa i con-
trol sanitari.

Cal destacar que existeixen elements de l’entorn de la 
pràctica d’aquestes teràpies no sanitàries a garantir en 
benefici de la protecció de la salut de la població, com 
ara els riscos associats a les instal·lacions, equipaments 
i estris en els llocs comercials on es duen a terme 
aquestes pràctiques, i sempre tenint en compte que: 

– Es considera una pràctica sobre persones sanes, i 
sempre sense pretensió de restaurar cap estatus de sa-
lut. Per tant es parla d’usuaris o clients, mai de pa-
cients.

– No intervé sobre la pràctica en si mateixa, sinó sobre 
els equipaments on es realitza.
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– No intervé sobre el professional o persona practi-
cant, sinó únicament sobre el titular de l’establiment 
com a responsable de les condicions en què es du a 
terme l’activitat.

Per tot l’exposat, entenem que la situació actual genera 
controvèrsia entre els professionals sanitaris i els pro-
fessionals terapeutes naturals i sobretot genera insegu-
retat per als usuaris al no donar resposta a allò que 
disposa la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pú-
blica –Títol II, article 6, lletra l– que estableix que és 
prestació en salut pública «La promoció i la protecció 
de la salut i la prevenció dels factors de risc per a la 
salut derivats de l’exercici de teràpies naturals sobre el 
cos fetes en centres i establiments no sanitaris, inclo-
ent-hi les accions d’intervenció administrativa i con-
trol sanitari».

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Regular les condicions per a l’exercici de les terà-
pies naturals exercides per professionals no sanitaris 
i en centres no sanitaris, contemplant els següents as-
pectes: 

a. La informació posada a disposició del ciutadà res-
pecte al tipus de pràctica de què es tracti, de forma que 
no indueixi a error ni a engany, estudiant la possibili-
tat d’instaurar un consentiment informat. En tant que 
establiments no sanitaris, pel que fa a l’àmbit de la re-
gulació de serveis, cal comptar amb els organismes de 
control de les pràctiques que afecten a consumidors i 
usuaris.

b. La publicitat dels centres com a establiments de ser-
veis no sanitaris. En tant que establiments no sanita-
ris, pel que fa a l’àmbit de la regulació de serveis cal 
comptar amb els organismes de control de les pràcti-
ques que afecten a consumidors i usuaris.

c. Els coneixements higiènico-sanitaris bàsics dels que 
ha de disposar qualsevol practicant en relació als as-
pectes de prevenció de riscos de l’aplicació de les es-
mentades teràpies.

2. Traslladar a les instàncies competents la realització 
d’una proposta per a l’acreditació de la formació i les 
competències no sanitàries de l’exercici professional 
de les teràpies naturals.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014

Pere Vila i Fulcarà, portaveu a la CS del GP de CiU; 
Alba Vergés i Bosch, portaveu a la CS del GP d’ERC; 
Núria Segú Ferré, portaveu a la CS del GP SOC; Eva 
García Rodríguez, portaveu a la CS del GP del PPC; 
José Manuel Villegas Pérez, portaveu a la CS del GP 
de C’s

Proposta de resolució sobre el Centre d’In-
ternament d’Estrangers de la Zona Franca, 
de Barcelona
Tram. 250-01069/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 63018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciati- 
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Entre el passat 31 de desembre de 2013 i els dies 1 i 
2 de gener de 2014, es van produir, en el sí del Cen-
tre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca de 
Barcelona, els quals tenen una dependència orgànica 
del Ministerio del Interior del Govern d’Espanya, una 
sèrie d’incidents a l’interior del CIE de la Zona Fran-
ca. Aquests incidents, amb intervenció policial inclo-
sa, van comportar que hi hagués diversos interns amb 
contusions de diversa consideració, així mateix els in-
terns van fer diferents accions de protesta, entre les 
quals cal destacar una vaga de fam d’una quarantena 
d’interns.

Amb la finalitat d’esclarir els fets esmentats i esca-
tir possibles responsabilitats i/o vulneració dels drets 
humans dels interns, cal emmarcar l’actuació de dife-
rents entitats de defensa dels drets humans com Tan-
quem els CIE,SOS Racisme o MigraStudium i la in-
tervenció del Síndic de Greuges de Catalunya que va 
traslladar la seva preocupació al president del Tribu-
nal de Justícia de Catalunya (TSJC), al fiscal delegat 
en temes d’estrangeria, al ministre de l’Interior i a la 
defensora del poble. Així mateix, el Centre d’interna-
ment d’Estrangers va negar l’entrada a una Comissió 
del Parlament de Catalunya que volia entrevistar-se 
amb interns i avaluar la situació dels drets humans 
dins l’esmentat CIE.

Els fets que van ser denunciats i el Jutjat d’Instruc-
ció núm. 9 de Barcelona va citar a declarar en qualitat 
d’imputats tres agents de la policia nacional per supo-
sades agressions comeses contra un grup de persones 
immigrants al CIE de la Zona Franca, el passat 31 de 
desembre i l’1 de gener.

Aquesta mesura ha estat presa després que el Jutjat 
prengués declaració a les persones que van denunci-
ar haver estat agredides tant per agents de la policia 
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nacional encarregats de custodiar el CIE com per part 
d’agents antiavalots. Així mateix, tot i que tant l’acusa-
ció particular com el ministeri fiscal havien sol·licitat 
les gravacions recollides per les càmeres del CIE per 
aclarir els fets, el CIE, tot i saber que hi havia una in-
vestigació oberta sobre aquests fets, no les va conser-
var. Això va suposar que quan van ser requerides pel 
Jutjat, la Policia Nacional va respondre que aquestes 
imatges havien estat eliminades en permetre que es re-
gravés a sobre almenys 13 dies després dels fets.

Per aquests motius i atenent l’article 4.1 de l’Estatut 
de Catalunya que manifesta que els poders públics 
de Catalunya han de promoure el ple exercici de les 
llibertats i els drets que reconeixen aquest Estatut, la 
Constitució, la Unió Europea, especialment la Decla-
ració universal de drets humans, el Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa presenta la següent: 

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya reitera la necessitat de 
fer una reconsideració integral de centres com el CIE 
de la Zona Franca de Barcelona a fi que els drets hu-
mans estiguin garantits i insisteix en la necessitat que 
els organismes encarregats per llei de garantir el res-
pecte als drets humans puguin visitar, sense impedi-
ments, aquests tipus de centre.

2) El Parlament de Catalunya insta el Síndic de Greu-
ges a efectuar un informe sobre la situació dels drets 
humans en el Centre d’Internament d’Estrangers de la 
Zona Franca de Barcelona.

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema-
nar a la Delegació del Govern de l’Estat tota la infor-
mació sobre els fets esmentats.

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a que 
els seus representants a la Junta de Seguretat sol·licitin 
una informació completa sobre l’actuació del cos de 
Policia Nacional sobre els fets ocorreguts al Cen-
tre d’Internament d’Estrangers de Barcelona i que ha 
comportat que tres agents de la policia nacional siguin 
imputats per suposades agressions comeses contra un 
grup de persones immigrants al CIE de la Zona Fran-
ca, el passat 31 de desembre i l’1 de gener.

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a que 
es personi com acusació particular en les diligències 
obertes pel Jutjat núm. 9 de Barcelona en relació als 
interns suposadament agredits al CIE de la Zona Fran-
ca entre els dies 31 de desembre de 2013 i 1 de gener 
de 2014.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política in-
dustrial
Tram. 300-00161/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 63657 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24 i 25 
d’abril de 2014.

– Sobre política industrial.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre l’economia so-
cial i solidària
Tram. 300-00162/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 63702 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.04.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel·l-
ació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 24 i 25 d’abril de 
2014.

– Sobre l’economia social i solidària.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Interpel·lació al Govern sobre les persones 
en situació de dependència
Tram. 300-00163/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63786 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies Ple 24 i 
25 d’abril de 2014.

– Sobre les persones amb situació de dependència a 
Catalunya.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la reorientació 
i l’impuls de la cooperació catalana
Tram. 300-00164/10

Presentació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 63795 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 24 i 25 d’abril de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a la reorientació i impuls de la cooperació 
catalana?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2014

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de 
la Llei de barris
Tram. 300-00165/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 63812 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.04.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24 i 25 
d’abril de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre l’aplicació de la Llei de Barris?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les competèn-
cies de la Generalitat en matèria de relaci-
ons internacionals
Tram. 300-00166/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 63814 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 24 i 25 d’abril de 2014.

– Sobres les competències de la Generalitat en matèria 
de relacions internacionals.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Interpel·lació al Govern sobre el nou model 
d’ordre públic
Tram. 300-00167/10

Presentació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 63815 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 24 i 25 d’abril de 2014.

– Sobre el nou model d’ordre públic del Govern i els 
recursos que hi destina.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 3/2014, sobre el Grup Barcelona de Ser-
veis Municipals, corresponent al 2011
Tram. 258-00020/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’informe de fis-
calització núm. 3/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu al Grup Barcelona de Serveis Municipals, 
comptes anuals consolidats, exercici 2011.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atenta- 
ment.

Barcelona, 11 d’abril de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

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

Obertura del procediment i encàrrec a la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes
Reg. 63014

Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (del 23.04.2014 al 14.05.2014).
Finiment del termini: 15.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 410-00008/10

Substitució de diputats
Reg. 62704 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Alta

Cristòfol Gimeno Iglesias

Baixa

Òscar Ordeig i Molist

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 408-00019/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 
d’abril de 2014, d’acord amb la Junta de Portaveus i 
de conformitat amb els articles  57.2 i 40.1 del Regla-
ment, ha acordat que la composició de la comissió si-
gui de dos diputats per grup parlamentari, llevat de 
qui ostenti la presidència, que tindrà un membre més.

La Comissió ha d’adoptar les seves decisions pel siste-
ma de vot ponderat.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014

 La vicepresidenta   
 en funcions de  
El secretari primer presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Anna Simó i Castelló

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bi-
cicleta
Tram. 413-00002/10

Designació de membres
Reg. 62538 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 62 del Reglament del Parlament, comunica que 
el representant del Grup Parlamentari de Ciutadans a 
l’Intergrup de Suport a la Bicicleta és el diputat Carlos 
Carrizosa Torres.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
353/X, sobre la creació d’una xarxa de calls
Tram. 290-00308/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 62233 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 353/X, sobre la cre-
ació d’una xarxa de calls (tram. 290-00308/10), us in-
formo del següent:
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El Departament d’Empresa i Ocupació –mitjançant 
la Direcció General de Turisme– i el Departament de 
Cultura –mitjançant la Direcció General de Patrimo-
ni Cultural– han acordat liderar una taula de treball, 
en la què estan inclosos tots aquells representants dels 
municipis amb una presència d’elements culturals re-
presentatius, per treballar de manera consensuada en 
l’organització d’un marc associatiu que permeti l’objec-
tiu comú de donar a conèixer i valoritzar el patrimoni 
històric-artístic existent a Catalunya, promoure l’inter-
canvi d’experiències i potenciar els llaços empresarials.

L’objecte de la taula és donar continuïtat a les tasques 
d’investigació que, en aquests moments, ja s’estan du-
ent a terme per part de la Universitat i de Centres d’In-
vestigació, i reforçar, amb el recolzament de tots els 
representants de les poblacions més significatives, les 
línies de treball que es considerin prioritàries.

A més, el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant 
la Direcció General de Turisme, prioritza, en el seu mapa 
turístic de Catalunya, la creació d’una ruta que mostri la 
riquesa i el patrimoni més representatiu del llegat històric.

També cal destacar que en aquesta línia de foment i 
impuls a les millors polítiques turístiques, el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació va atorgar el Guardó de 
Turisme de l’any 2013 –en la categoria de millora del 
coneixement i la recerca aplicada al sector turístic– al 
Patronat Call de Girona amb seu a Girona.

Amb aquest guardó, es dóna reconeixement a la tasca 
desenvolupada en tots aquests anys en pro i benefici de 
les tasques de divulgació i capacitat per investigar, for-
mar i donar a conèixer el patrimoni.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
356/X, sobre la garantia de continuïtat de 
l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la in-
centivació de la producció d’energia amb 
fonts renovables
Tram. 290-00311/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 62234 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00311/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 356/X, 
sobre la garantia de continuïtat de l’activitat i l’ocupa-
ció d’Alstom Wind i la incentivació de la producció 
d’energia amb fonts renovables.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 356/X, sobre la garantia de 
continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la 
incentivació de la producció d’energia amb fonts renova-
bles (núm. tram. 290-00311/10), us informo del següent:

Després de l’acord assolit entre l’empresa Alstom 
Wind i els treballadors es va mantenir una reunió amb 
la direcció per tal de conèixer el projecte empresarial.  
Els resultats d’aquesta reunió van indicar que l’empre-
sa no està en risc imminent. De fet, tot i l’impacte de 
la reducció de personal a les oficines centrals de Bar-
celona, que finalment va afectar 43 persones, una xi-
fra molt menor a la plantejada inicialment, l’empresa 
a Catalunya, ha quedat en una situació a nivell laboral 
superior de com Alstom la va adquirir a Ecotècnia.

Tanmateix, es continua fent un seguiment de la matei-
xa en el marc del Programa de Reactivació Industrial 
de la Direcció General d’Indústria.

Així mateix, d’acord amb l’escrit adjunt, s’ha informat 
al Ministre d’Indústria, Energia i Turisme del punt b 
d’aquesta resolució per tal que el Govern de l’Estat de-
fineixi un nou marc jurídic i econòmic estable que ga-
ranteixi la rendibilitat suficient per tornar a incentivar 
la producció d’energia elèctrica amb fonts renovables.

També, el Govern de la Generalitat ha pres les inicia-
tives polítiques i administratives necessàries per a fer 
front als continguts d’aquesta reforma que són perju-
dicials per a la societat i l’economia catalanes i que 
atempten contra la sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental del model energètic:

– Abans de la seva aprovació, es van adreçar diverses 
propostes d’actuació al Ministeri d’Indústria, Energia 
i Turisme, a fi i efecte que s’introduïssin canvis en els 
projectes normatius sotmesos al tràmit d’audiència 
amb l’objectiu d’evitar perjudicis econòmics, tant per a 
la societat, com per a l’economia catalanes.

– Pel que fa a la norma finalment aprovada s’ha con-
siderat especialment lesiva, s’ha procedit a endegar la 
corresponent actuació judicial interposant recurs con-
tenciós administratiu contra l’Ordre IET/2013/2013, 
de 31 d’octubre, per la qual es regula el mecanisme 
competitiu d’assignació del servei de gestió de la de-
manda d’interrumpibilitat (BOE 1.11.2013), per con-
siderar que la mateixa incorre en diverses infraccions 
normatives i perjudica les indústries de gran consum 
elèctric.

– El Govern va presentar una petició de Dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries (Acord de Govern 
de 28 de gener de 2014), previ a la interposició d’un 
possible recurs d’inconstitucionalitat en relació la Llei 
del sector elèctric. El Consell de Garanties Estatutàri-
es va emetre el dictamen resolent que la llei del sector 
elèctric, vulnerava en alguns preceptes les competèn-
cies de Catalunya. En aquest sentit, l’11 de març el Go-



22 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 304

4.50.01. INFORMACIó 45

vern va aprovar presentar el recurs d’inconstituciona-
litat i el 26 de març s’ha presentat el recurs al Tribunal 
Constitucional.

– En data 12.02.2014 s’ha interposat, requeriment d’in-
competència, que és el pas previ al possible conflic-
te de competències contra el Reial Decret 1048/2013, 
de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodolo-
gia per al càlcul de la retribució de l’activitat de dis-
tribució d’energia elèctrica (BOE 30.12.2013), per la 
vulneració de competències de la Generalitat de Ca-
talunya en matèria d’energia. Per Acord de Govern de 
4 de març de 2014 es va presentar una petició de Dic-
tamen del Consell de Garanties Estatutàries, previ a 
la interposició d’un possible recurs d’inconstituciona-
litat en relació al mateix Reial Decret. El 20 de març, 
el Consell de Garanties Estatutàries ha emès el dic-
tamen resolent que el Reial Decret 1048/2013, vulne-
ra en alguns preceptes les competències de Catalunya. 
En aquest sentit, en data 1 d’abril el Govern ha aprovat 
presentar recurs d’inconstitucionalitat.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Control del compliment de la Resolució 
401/X, sobre l’estudi d’emplaçaments alter-
natius per al centre de telecomunicacions de 
Sant Mateu, a Premià de Dalt
Tram. 290-00354/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 62237 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 401/X, sobre l’estudi 
d’emplaçaments alternatius per al centre de telecomu-
nicacions de Sant Mateu, a Premià de Dalt (tram. 290-
00354/10), us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
(CTTI) ha iniciat l’estudi radioelèctric, en concret, 
amb dues simulacions, una del punt inicial i l’altre 
d’un punt alternatiu proper a un centre transformador 
elèctric per tal de poder fer la comparativa. Una vega-
da realitzada la comparativa corresponent, el Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
podrà extreure la conclusió de si és viable desistir de 

l’emplaçament actual, o ubicar-la en el nou emplaça-
ment alternatiu que en determini l’estudi.

Es preveu que l’estudi radioelèctric estigui acabat a 
finals de juny i serà llavors quan s’informi a l’Ajun-
tament de Premià de Dalt per tal d’iniciar els tràmits 
pertinents.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
463/X, sobre la seguretat a les centrals nu-
clears catalanes
Tram. 290-00415/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 62235 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 463/X, sobre la se-
guretat a les centrals nuclears catalanes (tram. 290-
00415/10), us informo del següent:

Amb data 18 de febrer de 2014, s’ha fet arribar un escrit 
al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i al Consell 
de Seguretat Nuclear demanant-los que prenguin les 
mesures oportunes per al compliment d’aquesta reso-
lució del Parlament de Catalunya. En annex, s’adjun-
ten còpies dels esmentats escrits.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 
301/X, sobre la situació de la joventut
Tram. 290-00428/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 62364 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 301/X, sobre la situ-
ació de la joventut (tram. 290-00428/10), us informo 
del següent.

L’aprovació del Pla d’actuació en Polítiques de Joven-
tut 2016 de Govern (PAPJ 2016), que es desprèn del 
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat 
2020), ha estat l’element cabdal per poder donar com-
pliment a una gran part de les mesures de la resolu-
ció sobre la situació de la joventut adoptada pel Par-
lament.

Aquest Pla d’actuació (PAPJ 2016) s’ha dut a terme 
a partir dels reptes i prioritats marcades pel PNJCat 
2020 i partint també dels 76 blocs i les 343 mesures 
de l’esmentada resolució sobre la situació de la joven-
tut. En l’elaboració del PAPJ 2016 es va posar de relleu 
que dels 179 objectius del PNJCat, 119 es relaciona-
ven amb les mesures establertes a la Resolució 301/X. 
Així doncs, aquest PAPJ 2016 inclou totes les priori-
tats del Govern en matèria de joventut fins a 2016, així 
com el programa anual d’actuacions 2014, amb prop 
de 350 actuacions adreçades a les persones joves que 
ja s’estan desplegant durant aquest any des dels di-
versos Departaments, i s’articula en set grans reptes, 
que incideixen especialment en la formació, el treball 
i l’emancipació dels joves, i inclou tres iniciatives de 
caràcter transversal: el sistema de garantia juvenil, la 
mobilitat internacional i migració i la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil.

El PAPJ 2016 va ser presentat i aprovat el passat 19 
de febrer a la Comissió Interdepartamental de Políti-
ques de Joventut. Posteriorment, el Pla va ser debatut 
i aprovat pel Consell rector del PNJCat (que és l’òr-
gan de govern del PNJCat i està format per la Direc-
ció General de Joventut, en representació del Govern 
de la Generalitat; l’Associació Catalana de Municipis i 
la Federació de Municipis de Catalunya, en represen-
tació del món local, i el Consell Nacional de Joventut 
de Catalunya, en representació del moviment juvenil 
organitzat) i iniciarà la seva tramitació com a acord de 
Govern properament.

Les actuacions incloses al PAPJ 2016 són impulsades 
des dels departaments competents en la matèria i tam-
bé per part de la Direcció General de Joventut. Moltes 
de les actuacions es depleguen i es desplegaran de ma-

nera interdepartamental i en col·laboració amb altres 
institucions i agents públics i privats.

Les línies següents resumeixen els principals reptes 
que el programa anual d’actuacions 2014 del PAPJ 
2016 ha d’afrontar:

En examinar-los, cal tenir en compte que gran part de 
actuacions que es descriuen estan concentrades en els 
dos primers reptes del PAPJ 2016 (més de 100 actuaci-
ons), que suposen quasi un terç de totes les actuacions 
del programa anual i que aborden dos dels aspectes 
fonamentals per a la realització del projecte de vida 
de les persones joves: l’èxit en la trajectòria educati-
va i laboral de les persones joves. Dins d’aquests rep-
tes, la majoria de les actuacions previstes es concen-
tren en l’acompliment de la reducció del fracàs escolar 
i l’abandonament prematur, amb la creació d’instru-
ments que vetllin per la diversitat de l’alumnat i per 
a la posada en marxa de programes de segona opor-
tunitat, així com d’altres mesures orientades a la mi-
llora de l’ocupabilitat de les persones joves, incloent el 
desenvolupament de serveis d’informació i orientació 
integrats i coordinats entre els diferents Departaments 
competents en la matèria (una de les demandes clau 
expressades a la Resolució 301/X del Parlament).

Quant a l’emancipació domiciliar, en aquest programa 
anual, gran part de les mesures es concentren, d’una 
banda, a l’impuls i l’accés de les persones joves a l’ha-
bitatge de lloguer i, de l’altra banda, al desplegament 
de mesures que garanteixin el pagament i evitin la pèr-
dua de l’habitatge, amb més de 10 línies d’actuació.

Pel que fa a la promoció de la salut entre el col·lectiu 
jove, aquest representa també una prioritat cabdal dins 
el programa anual, que inclou prop de 50 actuacions, 
especialment concentrades en la promoció d’hàbits sa-
ludables i en la prevenció i atenció de les conductes de 
risc entre les persones joves, aspectes assenyalats a la 
Resolució 301/X del Parlament.

En relació amb la promoció de la participació i la im-
plicació de les persones joves en el seu entorn, es du-
ran a terme prop de 30 actuacions especialment de-
dicades a promocionar l’associacionisme juvenil i les 
diverses formes de participació de les persones joves, 
així com l’impuls d’instruments d’interlocució del col-
lectiu juvenil amb les administracions.

Un altre dels reptes que aglutina un nombre important 
d’actuacions (més de 60 actuacions) és l’impuls de la 
cultura i la llengua catalanes com a eines de cohesió 
i d’inclusió social, on gran part de les mesures estan 
orientades a facilitar l’accés i el consum cultural crític 
de les persones joves (prop de 20 actuacions) i al des-
plegament d’actuacions de promoció de la llengua ca-
talana i el patrimoni cultural, social, històric i natural 
com a eines de dinamització, cohesió i inclusió social 
(més de 30 actuacions), que es corresponen amb les 
demandes de la Resolució 301/X.
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Pel que fa al darrer repte del PAPJ 2016, que pretén 
augmentar les oportunitats entre les persones joves ai-
xí com actuar front les noves situacions de vulnerabi-
litat i risc que afecten el col·lectiu juvenil, es recullen 
un nombre important d’actuacions (més de 60 actuaci-
ons), la major part de les quals s’adrecen a promoure la  
igualtat d’oportunitats, l’eliminació de desigualtats i  
la inclusió social de les persones joves, també des de la 
perspectiva de les desigualtats territorials, amb un es-
pecial èmfasi al medi rural (amb més de 30 mesures) 
i a prevenir i atendre les violències que afecten el col-
lectiu juvenil (prop de 15 actuacions), tots ells aspectes 
explicitats a la Resolució 301/X.

Respecte l’eix instrumental de suport, aquest té per ob-
jectiu donar suport i facilitar el desplegament de les 
polítiques adreçades a les persones joves i represen-
ten més de 40 actuacions, entre les que destaquen el 
suport tècnic i econòmic als professionals que treba-
llen amb joves i als ens locals, així com les actuacions 
adreçades a l’anàlisi de la situació del col·lectiu juvenil 
i a l’avaluació de resultats dels programes, dels serveis 
i de les polítiques adreçades a les persones joves.

En darrer lloc, les tres iniciatives transversals incloses 
al PAPJ 2016 (el sistema de garantia juvenil, la mo-
bilitat internacional i migració i la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil) articulen més de 20 actuaci-
ons, 35 mesures i 10 línies respectivament, a més a 
més de noves actuacions i dispositius específics per a 
actuar en cada un dels àmbits (totes elles considerades 
clau per la Resolució 301/X del Parlament).

Aquest PAPJ 2016 pretén, per tant, ser l’eina per ar-
ticular no només les actuacions sinó també els plans 
sol·licitats a la Resolució 301/X, com és el cas del pla 
per al retorn dels joves al medi rural, el pla de mesu-
res contra l’atur juvenil, el pla per a la reentrada en el 
sistema educatiu o el pla de foment de l’emprenedoria, 
entre d’altres.

També us informo que el número d’actuacions inclo-
ses en el PAPJ 2016 s’ampliarà durant l’any en curs a 
partir de la concreció d’algunes actuacions pendents i 
de la incorporació de noves actuacions per fer front a 
situacions excepcionals, si escau.

Finalment, faig constar que la documentació annexa a 
aquest escrit destaca les mesures i actuacions desple-
gades dins dels diferents àmbits inclosos a la Resolu-
ció 301/X.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i titular del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals

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

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 15.04.2014

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 53/X, 
sobre la reforma energètica de l’Estat
Tram. 390-00053/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 62244 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. Moció: 390-00053/10

Sobre: Control compliment de la Moció 53/X, sobre la 
reforma energètica de l’Estat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 53/X, sobre la reforma energè-
tica de l’Estat (núm. de tram. 390-00053/10), us infor-
mo del següent:

Quant a l’apartat a) que insta a prendre les iniciatives 
polítiques, administratives i judicials necessàries per a 
fer front als continguts d’aquesta reforma que són per-
judicials per a la societat i l’economia catalanes i que 
atempten contra la sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental del model energètic.

El Govern de la Generalitat ha pres les iniciatives po-
lítiques, administratives i jurídiques necessàries per a 
fer front als continguts d’aquesta reforma que són per-
judicials per a la societat i l’economia catalanes i que 
atempten contra la sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental del model energètic:

– Abans de la seva aprovació, es van adreçar diverses 
propostes d’actuació al Ministeri d’Indústria, Energia 
i Turisme, a fi i efecte que s’introduïssin canvis en els 
projectes normatius sotmesos al tràmit d’audiència 
amb l’objectiu d’evitar perjudicis econòmics, tant per a 
la societat, com per a l’economia catalanes.

– Pel que fa a la norma finalment aprovada s’ha con-
siderat especialment lesiva, s’ha procedit a endegar la 
corresponent actuació judicial interposant recurs con-
tenciós administratiu contra l’Ordre IET/2013/2013, de 
31 d’octubre, per la qual es regula el mecanisme com-
petitiu d’assignació del servei de gestió de la demanda 
d’interrumpibilitat (BOE 1.11.2013), per considerar que 
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la mateixa incorre en diverses infraccions normatives i 
perjudica les indústries de gran consum elèctric.

– El Govern va presentar una petició de Dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries (Acord de Govern 
de 28 de gener de 2014), previ a la interposició d’un 
possible recurs d’inconstitucionalitat en relació la Llei 
del sector elèctric. El Consell de Garanties Estatutàri-
es va emetre el dictamen resolent que la llei del sector 
elèctric, vulnerava en alguns preceptes les competèn-
cies de Catalunya. En aquest sentit, l’11 de març el Go-
vern va aprovar presentar el recurs d’inconstituciona-
litat i el 26 de març s’ha presentat el recurs al Tribunal 
Constitucional.

– En data 12.02.2014 s’ha interposat, requeriment d’in-
competència, que és el pas previ al possible conflic-
te de competències contra el Reial Decret 1048/2013, 
de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodolo-
gia per al càlcul de la retribució de l’activitat de dis-
tribució d’energia elèctrica (BOE 30.12.2013), per la 
vulneració de competències de la Generalitat de Ca-
talunya en matèria d’energia. Per Acord de Govern de 
4 de març de 2014 es va presentar una petició de Dic-
tamen del Consell de Garanties Estatutàries, previ a 
la interposició d’un possible recurs d’inconstituciona-
litat en relació al mateix Reial Decret. El 20 de març, 
el Consell de Garanties Estatutàries ha emès el dic-
tamen resolent que el Reial Decret 1048/2013, vulne-
ra en alguns preceptes les competències de Catalunya. 
En aquest sentit, en data 1 d’abril el Govern ha aprovat 
presentar recurs d’inconstitucionalitat.

Pel que fa a la protecció de la societat, en l’àmbit de 
les seves competències, el Govern de la Generalitat va 
aprovar el Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, mo-
dificant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, i va quedar validat en la sessió 
del Parlament de Catalunya del 22 de gener de 2014, 
a fi i efecte d’evitar la interrupció del subministrament 
d’electricitat o de gas a les persones en situació de vul-
nerabilitat econòmica, entre els mesos de novembre i 
març, ambdós inclosos.

A més, el Govern està treballant per donar compli-
ment a la Resolució 577/X que insta el Govern a pre-
sentar, en el termini de tres mesos i en la línia del 
treball iniciat per la Generalitat per lluitar contra la 
pobresa energètica, un informe d’avaluació del Decret 
llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum, 
i, a partir d’aquest informe, presentar, abans del 30 de 
setembre d’enguany, un nou decret de modificació que 
ampliï el període d’aplicabilitat a tot l’any, simplifiqui 
substancialment els tràmits i incorpori els instruments 
de suport econòmic per a les persones que no arribin 
a l’1,5 de la renda de suficiència de Catalunya i no pu-
guin afrontar el deute.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a fer ús de les com-
petències que li atorga l’article 133 de l’Estatut d’au-

tonomia de Catalunya, que estableix que la Gene-
ralitat participa en el procediment d’atorgament de 
l’autorització de les instal·lacions de producció i trans-
port d’energia i també en la regulació i la planificació 
d’àmbit estatal del sector de l’energia que afecti el ter-
ritori de Catalunya.

La participació de la Generalitat en el procediment 
d’atorgament de l’autorització d’instal·lacions de pro-
ducció i de transport d’energia elèctrica s’articula mit-
jançant la tramitació dels procediments administratius 
relatius a les sol·licituds d’autorització, així com mit-
jançant l’emissió d’un informe preceptiu que s’adreça 
al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, tal com 
preveu l’article 133 de l’Estatut d’Autonomia.

Igualment, i pel que fa a la participació en la planifi-
cació d’àmbit estatal, la Generalitat efectua les seves 
propostes de planificació d’instal·lacions energètiques 
mitjançant els mecanismes previstos a la pròpia nor-
mativa sectorial.

Pel que fa a l’apartat c) que insta a estudiar la presen-
tació de recursos d’inconstitucionalitat en les matèries 
amb incidència energètica en què l’Estat envaeix com-
petències de la Generalitat en l’àmbit energètic i actua 
amb una clara voluntat de recentralització i apel·lant a 
la unitat de mercat.

El Govern va presentar una petició de Dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries (Acord de Govern 
de 28.1.2014), previ a la interposició d’un possible re-
curs d’inconstitucionalitat en relació la Llei del sector 
elèctric. Actualment, el Consell de Garanties Estatu-
tàries ja ha emès el dictamen resolent que la llei del 
sector elèctric, vulnera en alguns preceptes les compe-
tències de Catalunya. En aquest sentit, en breu es pre-
sentarà el recurs d’incostitucuionalitat.

També s’ha interposat, en data 12.02.2014, requeri-
ment d’incompetència, que és el pas previ al possible 
conflicte de competències contra el RD 1048/2013, de 
27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia 
per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribu-
ció d’energia elèctrica (BOE 30.12.2013), per la vulne-
ració de competències de la Generalitat de Catalunya 
en matèria d’energia.

Pel que fa a l’apartat d) que insta a revisar el Pla de 
l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 da-
vant els canvis legislatius existents i els previstos en la 
reforma energètica en curs del Govern de l’Estat, que 
preveuen una desincentivació de les energies renova-
bles, de les polítiques d’estalvi i eficiència energètica 
i de la cogeneració. Aquesta revisió ha d’adaptar les 
previsions numèriques del Pla actual i les estratègies 
d’actuació i ha de mantenir l’aposta decidida per les 
energies renovables, la generació distribuïda, l’auto-
consum i l’estalvi i l’eficiència energètics per tal d’afa-
vorir que Catalunya pugui satisfer els objectius quan-
titatius i qualitatius de la Unió Europea pel que fa a 
disposar d’una energia segura, competitiva i sosteni-
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ble. Així mateix, ha de donar suport a aquells que han 
fet inversions en l’àmbit de les energies fotovoltaiques 
i, especialment, ha de continuar amb la renegociació 
dels crèdits atorgats per l’Institut Català de Finances. 
També l’insta a presentar per al 2014 un projecte de 
llei de creació d’un impost sobre la producció termo-
nuclear d’energia elèctrica.

L’aprovació del nou marc legislatiu i regulatori del sec-
tor elèctric que està duent a terme el Govern de l’Estat 
tindrà un impacte cabdal en l’evolució d’aquest sector 
a Catalunya en els propers anys.

Particularment, caldrà analitzar l’impacte sobre les 
instal·lacions ubicades a Catalunya dels paràmetres re-
tributius que es proposin per a les instal·lacions d’apro-
fitament de les energies renovables, cogeneració i re-
sidus (basats en instal·lacions tipus i valors estàndars 
d’inversió i costos), que encara no han estat aprovats. 
D’altra banda, la regulació de l’autoconsum d’energia 
elèctrica i la possibilitat d’oferir incentius econòmics 
de manera limitada a instal·lacions de cogeneració no 
incloses en el registre de preassignació, també tindran 
un elevat impacte sobre el desplegament d’aquestes 
tecnologies.

També caldrà analitzar els futurs instruments que el 
govern central desplegarà en l’àmbit de l’estalvi i l’efi-
ciència energètica, entre ells, la Llei d’Eficiència Ener-
gètica i el Pla d’Acció Nacional d’Estalvi i Eficiència 
Energètica 2014-2020, que estan sent elaborats pel 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

En definitiva, aquest nou marc regulatori i el seu des-
plegament reglamentari comporta que les previsions 
i objectius energètics actual establerts en el Pla de 
l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 es vegin molt 
afectats. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya 
està avaluant aquest impacte per tal de modificar les 
seves estratègies i les previsions numèriques i objec-
tius energètics per a Catalunya en l’horitzó 2020, man-
tenint l’escenari aposta i la seva missió (assolir una 
economia/societat de baixa intensitat energètica i bai-
xa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sos-
tenible a mig-llarg termini).

D’altra banda, pel que fa a la situació dels propietaris 
de les instal·lacions d’aprofitament d’energies renova-
bles, una vegada siguin coneguts els paràmetres que 
permetran calcular la retribució econòmica d’aquestes 
instal·lacions, s’analitzarà conjuntament amb l’ICF les 
possibles accions a emprendre, a fi d’assegurar la via-
bilitat econòmica dels projectes que van ser finançats 
per aquesta entitat.

Finalment, el projecte de Llei de creació de l’impost 
sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica es-
tà sent elaborat i properament s’iniciarà la tramitació 
en el Parlament de Catalunya.

Pel que fa a l’apartat e) que insta a dissenyar una es-
tratègia d’afavoriment de l’autonomia energètica que, 

a partir de criteris de sostenibilitat, planifiqui la feina 
que caldrà fer en els propers deu anys.

El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 
2012-2020 incorpora com a un dels seus eixos estra-
tègics la millora de la seguretat i la qualitat del submi-
nistrament energètic i el desenvolupament de les infra-
estructures energètiques necessàries per assolir el nou 
sistema energètic de Catalunya. Així, la millora de la 
seguretat de l’abastament energètic constitueix un dels 
eixos fonamentals d’actuació de la política energètica 
catalana, dins una estratègia més general de segure-
tat nacional. En aquest sentit, el Pla aposta per avan-
çar en la millora de la diversificació energètica, tant en 
l’aprovisionament exterior com en l’interior, així com 
en la disminució de la dependència energètica exterior.

Pel que fa a l’apartat f) que insta a traslladar al Govern 
de l’Estat la necessitat que porti a terme:

Primer. Una auditoria energètica independent de la 
composició del dèficit tarifari que inclogui una revisió 
dels conceptes prescindibles en un mercat competitiu i 
basat en l’eficiència, la independència energètica i les 
energies netes, i també de la metodologia de retribució 
de la producció, el transport i la distribució.

Segon. Una modificació en profunditat del funciona-
ment del mercat elèctric, amb la revisió del funciona-
ment de les subhastes d’energia i la garantia d’una re-
tribució justa segons el cost de producció efectiu, amb 
l’objectiu de reduir el dèficit tarifari i garantir un sis-
tema transparent, equitatiu i de foment de les energies 
netes.

Tercer. L’elaboració d’un projecte de llei d’energies re-
novables que sigui la transposició completa de la Di-
rectiva 2009/28/CE, relativa al foment de l’ús d’ener-
gia procedent de fonts renovables, i que estableixi un 
marc regulador estable.

Quart. Totes les modificacions legals necessàries per a 
fomentar i desenvolupar l’autoconsum d’energia reno-
vable amb balanç net. S’han de computar els peatges 
d’accés per a l’energia intercanviada a la xarxa, i no 
per a l’energia autoconsumida de manera instantània.

S’ha informat al Ministre de Indústria, Energia i Tu-
risme, mitjançant escrit adjunt, de la necessitat de por-
tar a terme diferents accions relacionades amb el pro-
cés de reforma del sector elèctric.

Pel que fa a l’apartat g) que insta a fer una avaluació 
pròpia de la composició del dèficit tarifari que inclo-
gui una revisió dels conceptes prescindibles en un mer-
cat competitiu i basat en l’eficiència, la independència 
energètica i les energies netes, i també de la metodo-
logia de retribució de la producció, el transport i la 
distribució.

L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) ha elaborat 
una anàlisi tècnic dels principals aspectes de la refor-
ma elèctrica del Govern de l’Estat, que inclou les mo-
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dificacions respecte la regulació actual i una valoració 
de l’impacte i les implicacions que aquest nou marc 
regulatori suposa per al sector energètic català (pro-
ductors i consumidors).

Aquesta reforma del sector elèctric proposada pel Go-
vern de l’Estat es caracteritza per tenir com únic ob-
jectiu eliminar el dèficit tarifari elèctric, sense emmar-
car-se en un full de ruta precís de la política energètica 
global espanyola. Aquesta reforma manifesta una fal-
ta de voluntat de desenvolupar una política energèti-
ca que tingui com eixos centrals l’estalvi i l’eficiència 
energètica i el desenvolupament de les energies reno-
vables.

D’altra banda, la reforma del sector elèctric proposa-
da pel Govern de l’Estat no planteja una modificació 
substancial de l’organització i dels mecanismes de 
formació de preus del mercat de producció d’energia 
elèctrica.

Aquesta reforma del sector elèctric proposada pel Go-
vern de l’Estat envaeix clarament les competències en 
l’àmbit energètic de les Comunitats Autònomes, mani-
festant-se una clara voluntat recentralitzadora.

En base a aquesta anàlisi, el Govern de la Generali-
tat de Catalunya va trametre al Ministre d’Indústria, 
Energia i Turisme les seves preocupacions respecte 
la reforma plantejada, incorporant els principis d’una 
proposta pròpia de reforma del sector elèctric espanyol 
(la qual va incloure una alternativa al model actual de 
mercat de producció d’energia elèctrica i un nou mo-
del de retribució econòmica per a les instal·lacions de 
cogeneració, aprofitament d’energies renovables i resi-
dus, entre d’altres aspectes).

Pel que fa a l’apartat h) que insta a requerir al Govern 
de l’Estat que mitjançant el Consell de Seguretat Nu-
clear aprovi un pla de protecció sísmica de les cen-
trals nuclears que estigui d’acord amb els nous reque-
riments de la Unió Europea després de l’accident de 
Fukushima.

El Consell de Seguretat Nuclear va enviar a la Comis-
sió Europea i al Congrés de Diputats, el desembre de 
2012, el Pla d’Acció Nacional Espanyol de seguiment 
post-Fukushima, aprovat pel Ple del Consell el 19 de 
desembre de 2012.

Aquest pla compila les accions que s’han dut o es du-
ran a terme fins el 2016, derivades de les proves de 
resistència efectuades a les centrals nuclears espanyo-
les arran de l’accident de Fukushima. Entre els aspec-
tes considerats es troba la vulnerabilitat de les centrals 
nuclears davant de terratrèmols.

Així mateix, el Consell de Seguretat Nuclear va enviar 
als titulars de les centrals nuclears catalanes instruc-
cions tècniques complementàries de compliment obli-
gatori en les quals es detallen les mesures que cal im-
plantar per tal de millorar la resistència de les centrals 

nuclears davant diversos tipus de successos, entre ells 
els terratrèmols.

Els tres documents rellevants del Consell de Seguretat 
Nuclear, es poden obtenir al web d’aquest organisme, 
www.csn.es:

1. Pla d’Acció Nacional Espanyol de seguiment post-
Fukushima.

2. Anàlisis complementaris i millores a implantar a la 
C.N. Ascó com a resultat de les «proves de resistèn-
cia» dutes a terme per les centrals nuclears espanyoles.

3. Anàlisis complementaris i millores a implantar a la 
C.N. Vandellòs 2 com a resultat de les «proves de re-
sistència» dutes a terme per les centrals nuclears es-
panyoles.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Control del compliment de la Moció 58/X, 
sobre el projecte Castor d’emmagatzemat-
ge de gas
Tram. 390-00058/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 62245 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 58/X, sobre el projecte Castor 
d’emmagatzematge de gas (tram. 390-00058/10), us 
informo del següent:

Com a administració i part interessada en el projec-
te Castor d’emmagatzematge de gas, mitjançant escrit 
adjunt, el Conseller d’Empresa i Ocupació ha fet arri-
bar al Ministre d’Indústria, Energia i Turisme aquesta 
Moció sol·licitant que des del Ministeri es prenguin les 
mesures oportunes per donar compliment a l’esmenta-
da Moció.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

www.csn.es
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Control del compliment de la Moció 60/X, 
sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 390-00060/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 62246 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 60/X, sobre la renda mínima 
d’inserció (tram. 390-00060/10), us informo del se-
güent:

Pel que fa a l’apartat a) que insta a «presentar durant el 
2014 una nova llei de reforma de la renda mínima d’in-
serció (RMI) amb els objectius següents:

1r. Establir el dret subjectiu a la inserció social i labo-
ral i a disposar d’uns ingressos mínims imprescindi-
bles per a la subsistència bàsica.

2n. Fixar un horitzó de recuperació de la universalitat 
de la prestació per a les persones que compleixin els 
requisits que estableixi la llei.

3r. Modificar els requisits per a ésser titular del dret 
i beneficiari en els nous perfils d’exclusió, tenint en 
compte que l’ocupabilitat és un concepte dinàmic i 
variable. A aquest efecte, cal valorar, entre altres as-
pectes, les necessitats de cada sol·licitant, la presència 
d’infants a la llar, les possibilitats de reinserció i el ni-
vell de renda familiar.

4t. Ordenar el conjunt de polítiques de prestacions de 
la Generalitat orientades a la integració social i labo-
ral, definir les relacions de complementarietat i sub-
sidiarietat entre les diverses prestacions, i incloure-hi 
prestacions econòmiques i no econòmiques.

5è. Simplificar la gestió administrativa de les políti-
ques de prestacions orientades a la integració social i 
laboral i avaluar la idoneïtat de la creació d’un òrgan 
únic gestor del conjunt de polítiques públiques de les 
dites prestacions.

6è. Treballar sota el principi d’inclusió social per mit-
jà del treball, orientant el conjunt d’actuacions per a 
la inserció social i laboral a la ciutadania activa i a la  
plena autonomia personal, i prioritzant, per aquest or-
dre, la inserció laboral ordinària, la inserció laboral 
incentivada i l’activitat d’interès social, per mitjà de 
la participació comunitària, amb activitats formatives 
per al desenvolupament de la persona i l’enfortiment 
de la cohesió social.

7è. Incloure en la població de referència les persones 
d’entre divuit i vint-i-cinc anys que no tenen ingressos 
familiars, amb contraprestació de formació o d’activi-
tat d’utilitat social.

8è. Ampliar el conjunt d’actuacions més enllà del límit 
actual de seixanta mesos.»

Actualment s’està treballant en la reforma normativa 
de la renda mínima d’inserció, que tindrà en conside-
ració aquests vuit apartats. Està previst presentar-la 
durant el 2014.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a «comptar amb la 
participació de tots els actors socials de la comissió 
de seguiment de la RMI en el procés d’elaboració de la 
reforma legal de la RMI i, amb aquesta finalitat, con-
vocar el primer trimestre del 2014 una reunió amb els 
integrants de la dita comissió de seguiment per a ava-
luar la marxa del programa, millores en la gestió i els 
objectius i el calendari de la reforma de la llei.»

El dia 4 de març de 2014 es va reunir el comitè de se-
guiment de l’RMI per a fer el seguiment del programa 
(tancament de l’exercici 2013), així com les millores 
en la gestió que hi ha hagut fins al moment i els projec-
tes que es preveuen endegar durant aquest 2014. Tam-
bé s’informà sobre els objectius i el calendari de la re-
forma de l’RMI.

Pel que fa a l’apartat c) que insta a «aportar la dota-
ció extraordinària que calgui per a resoldre tots els ex-
pedients aprovats que estan pendents d’accedir al pro-
grama de la RMI el 2013.»

L’octubre de 2013 es va efectuar una dotació extraor-
dinària de 2,8 M€, que afegits als 130 M€ que hi havia 
en el pressupost inicial, van permetre entrar en nòmi-
na tots els expedients que hi havia en la llista d’espera 
des de feia mesos, i que no podien entrar si no compli-
en la puntuació mínima que establia l’acord de govern 
de 23 d’octubre de 2012. Fins al mes d’octubre de 2012 
només podien entrar en nòmina tants expedients amb 
la puntuació més alta com l’import que es pogués alli-
berar amb les suspensions o extincions de cada mes. 
Actualment, s’està al dia quant a l’entrada en nòmina 
d’expedients valorats favorablement. El mes d’octubre 
de 2013 hi havia 3.762 expedients pendents d’entrar en 
nòmina (dels quals més de 1.266 eren modificacions 
a l’alça).

Pel que fa a l’apartat d) que insta a «garantir que el 
Programa Treball i Formació adreçat a desocupats 
perceptors de la RMI, regulat per mitjà de l’Ordre 
EMO/281/2013, de l’11 de novembre, que ja té la con-
vocatòria oberta, ampliï la dotació econòmica per a 
garantir l’accés a vuit-centes persones el 2013 i asse-
guri que els beneficiaris es reincorporin a tots els efec-
tes al programa de RMI de manera automàtica una ve-
gada finalitzat el Programa de Treball i Formació si no 
han aconseguit la inserció laboral.»

El pressupost màxim que tenia la convocatòria regula-
da per l’Ordre EMO/281/2013 era de 5 milions d’euros 
per a la realització del programa Treball i Formació 
adreçat a desocupats perceptors de la RMI, amb una 
previsió de 591 beneficiaris. El total atorgat va ser de 
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4.670.419,92 d’euros a entitats locals amb 553 perso-
nes beneficiàries (tot i que els atorgaments van ser per 
a 591 persones ja que algunes de les entitats locals va 
renunciar a alguns dels contractes de treball d’aquest 
programa).

Cal dir, a més, que les persones que finalitzin aquest 
contracte de sis mesos i segueixin reunint el requisits 
per a ser perceptores de la prestació tindran l’accés di-
recte i immediat a percebre la prestació (amb la de-
ducció de subsidi d’atur que els correspongui).

Pel que fa a l’apartat e) que insta a «avaluar el resultat 
del primer programa de formació i inserció una vegada 
hagi conclòs el primer torn de beneficiaris i, amb les mi-
llores pertinents, presentar-ne una segona convocatòria 
per a un mínim de 1.500 beneficiaris durant el 2014.»

Aquesta primera fase 2013 del programa esmentat està 
en execució (porten poc més de 2 mesos amb el con-
tracte vigent amb les entitats locals). Una vegada fi-
nalitzats els contractes es farà una avaluació del pro-
grama i a establir les modificacions necessàries en la 
convocatòria de 2014 perquè es puguin optimitzar al 
màxim els recursos i l’efectivitat de la inserció laboral.

El termini de presentació de sol·licituds va ser fins al 
30 de novembre i amb data 13 de desembre es van dic-
tar i comunicar les resolucions d’atorgament. Els con-
tractes de treball es van iniciar abans del 31 de desem-
bre, amb un termini d’execució fins al 30 de juny de 
2014, moment a partir del qual es podrà realitzar la 
valoració del programa.

En aquests moments s’està elaborant la programació 
del 2014 en què està prevista la continuació del progra-
ma duplicant el pressupost del 2013.

Pel que fa a l’apartat f) que insta a «incrementar en 43 
milions d’euros els recursos destinats a la RMI en els 
pressupostos del 2014. Amb aquests recursos, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha d’adaptar els seus pro-
grames d’orientació i inserció laboral a les caracte-
rístiques dels beneficiaris de la RMI per a diagnosti-
car-ne l’ocupabilitat, fixant-se com a objectiu valorar 
un mínim de cinc mil beneficiaris el 2014, i el Govern 
ha de fer les actuacions següents:

1a. Incrementar el nombre de beneficiaris.

2a. Fer efectiva la prestació a totes les persones amb la 
prestació aprovada i en llista d’espera.

3a. Gestionar els pagaments endarrerits per a redu-
ir-los i eliminar-los de manera progressiva.

4a. Reforçar els ajuts en forma de complement salarial 
als beneficiaris de la RMI inserits per empreses d’in-
serció.

5a. Establir un programa de xoc per a intensificar les 
actuacions d’inserció sociolaboral de les persones que 
s’acosten als seixanta mesos de percepció de la pres-
tació.»

L’increment de pressupost de 43 milions d’euros du-
rant aquest any, amb independència que els beneficia-
ris amb edat laboral d’expedients de l’RMI se’ls hagi 
de valorar mitjançant les oficines de treball el seu grau 
d’ocupabilitat, particularment aquells candidats a ser 
contractats en la segona edició del programa de Tre-
ball i Formació (l’objectiu ja no és solament els 5.000 
sinó tot el col·lectiu amb disposició de rebre actuacions 
d’inserció laboral), es destinarà a donar cobertura eco-
nòmica a totes les persones que compleixin els requi-
sits que marca la normativa actual sobre renda míni-
ma d’inserció. D’altra banda, una petita part d’aquest 
increment es destinarà a polítiques actives d’ocupació 
per a beneficiaris de l’RMI, que han de servir per in-
crementar el grau d’ocupabilitat i aconseguir la seva 
inserció laboral.

Si s’aconsegueix reduirà la despesa en concepte de 
prestació, que podrà dedicar-se a donar entrada a no-
ves sol·licituds.

Pel que fa a les actuacions concretes, s’incrementarà el 
nombre de beneficiaris perceptors, ja que sense aquest 
increment pressupostari no es podria donar sortida a 
la totalitat d’expedients en tràmit que hi hagi durant 
el 2014.

D’altra banda, amb aquest increment de pressupost 
podrem garantir que totes les persones a les quals se’ls 
ha suspès la prestació per inserció laboral (per exem-
ple les del pla de formació i treball), puguin accedir 
d’immediat a percebre novament la prestació econò-
mica, sense cap tipus de demora.

Per tant, hores d’ara, es preveu que no hi haurà llista 
d’espera dels expedients valorats per entrar en nòmi-
na durant tot el 2014. Així mateix, d’acord amb com 
evolucioni la demanda de noves sol·licituds i el saldo 
que romangui en la segona meitat de 2014, es valora-
rà fer efectius els endarreriments pendents de forma 
progressiva.

Pel que fa a els complements salarials de les persones 
inserides mitjançant empreses d’inserció, les persones 
que es trobin en aquesta situació, és a dir, contractats 
per una empresa d’inserció el salari de la qual sigui 
inferior a la prestació econòmica que estava percebent 
(contractes a temps parcial), rebrà el diferencial de 
prestació econòmica.

Així mateix, aquest 2014 es restabliran els itineraris 
d’inserció per a persones destinatàries de l’RMI, que 
tindran en consideració com a element de priorització, 
entre d’altres, les persones que els falti poc per asso-
lir les 60 mensualitats percebudes. Segons els estu-
dis efectuats, les persones que no porten molts anys 
a l’RMI són més inseribles que les que romanen en el 
programa des de fa més temps.

Pel que fa a l’apartat g) que insta a «negociar amb el 
Govern de l’Estat que estableixi una bonificació del 
100% de la quota de la Seguretat Social per a tots els 
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llocs de treball creats en empreses d’inserció per a per-
sones amb risc d’exclusió social beneficiàries de la 
RMI.»

Durant aquest 2014 s’intentarà negociar aquesta boni-
ficació, encara que sigui de caire parcial i no única-
ment adreçada a les persones de l’RMI sinó a la resta 
del col·lectiu amb què treballen les empreses d’inser-
ció, ja que totes són de marginalitat severa.

Pel que fa a l’apartat h) que insta a «emprendre durant 
el 2014 les següents mesures de millorament de la ges-
tió de la RMI:

1a. Elaborar un mapa del conjunt de polítiques públi-
ques sociolaborals que inclouen una prestació econò-
mica.

2a. Avaluar la idoneïtat d’establir un únic òrgan gestor 
de les prestacions de la RMI.

3a. Garantir la recuperació del dret a la prestació de 
la RMI una vegada hagi finalitzat la contractació labo-
ral que va originar la suspensió temporal.

4a. Revisar el sistema d’indicadors, valoració, control 
i avaluació de resultats del programa de la RMI, i fer-
ne públics periòdicament els resultats.

5a. Revisar periòdicament les condicions dels titulars 
de la RMI per a saber si són possibles beneficiaris de 
prestacions no contributives, prestacions per discapa-
citat o qualsevol altre tipus de prestació.

6a. Ordenar i unificar totes les convocatòries d’ajuts 
per a les entitats socials d’inserció sociolaboral que 
presten serveis d’orientació, formació i intermedia-
ció laboral a l’empresa ordinària dirigits a persones 
amb risc d’exclusió social, i avançar en la possibilitat 
d’establir convenis amb totes aquestes entitats a partir 
d’aquesta unificació i treballant una part en bestreta i 
l’altra per resultats.

7a. Coordinar les actuacions dels agents que interve-
nen en els plans individualitzats d’inserció per mitjà 
d’un sistema d’informació únic que permeti un segui-
ment personalitzat.»

Actualment, el Departament de Benestar i Família, es-
tà elaborant un mapa de les polítiques públiques amb 
prestació econòmica que són gestionades per diferents 
departaments de la Generalitat.

Actualment, la Comissió Interdepartamental de l’RMI 
és l’únic òrgan gestor de l’RMI, format per nou mem-
bres de diversos departaments de la Generalitat, es-
pecialment pel Departament d’Empresa i Ocupació 
que compta amb 4 vocals ja que la gestió, pròpiament 
d’aquesta prestació, correspon al Departament d’Em-
presa i Ocupació.

Tots els expedients amb prestació econòmica suspesa 
de persones que han finalitzat la contractació entren de 
forma immediata i sense diferir a percebre-la, amb les 

deduccions que corresponguin (si tenen dret a presta-
ció o subsidi d’atur, etc.).

Durant aquest 2014, es plantejarà un nou estudi d’ava-
luació de l’RMI que es farà públic un cop finalitzat i 
que recollirà el sistema d’indicadors.

D’altra banda, ja s’està valorant si les persones desti-
natàries de l’RMI tenen dret a altres prestacions públi-
ques com les pensions no contributives d’invalidesa, 
viduïtat, d’atur, etc. als efectes de derivar les persones 
a aquestes prestacions o tenir-les en compte per apli-
car la deducció corresponent o la suspensió.

Es valorarà el que es demana en el punt 6è de la lle-
tra h) quan surtin les convocatòries corresponents a 
aquest any, especialment pel que fa al pagament de la 
bestreta i el posterior pagament del restant en funció 
del grau d’inserció assolit.

Pel que fa al darrer punt, cal dir que està en disseny i 
construcció un nou sistema de gestió informàtic que 
ha de garantir la coordinació entre els diferents agents 
que intervenen en el pla d’inserció de la persona desti-
natària de l’RMI, que ha de permetre un únic sistema 
d’informació. Està previst el seu inici efectiu durant el 
darrer trimestre de 2014.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 61/X, 
sobre la mediació del Govern en els expe-
dients de regulació d’ocupació de dues em-
preses i sobre mesures tributàries per a jo-
ves i desocupats de llarga durada i l’accés al 
crèdit de les petites empreses i les famílies
Tram. 390-00061/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 62247 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 61/X, sobre la mediació del 
Govern en els expedients de regulació d’ocupació de 
dues empreses i sobre mesures tributàries per a joves 
i desocupats de llarga durada i l’accés al crèdit de les 
petites empreses i les famílies (tram. 390-00061/10), 
us informo del següent:

Davant l’anunci de cessament de l’activitat de l’empre-
sa SCA, Hygiene Products, SLU (no Converting) es va 
aplicar el protocol d’actuacions en processos de rees-

Fascicle segon
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tructuració que contempla el Programa de Reactivació 
Industrial i que està implementant el Govern a través 
de la Direcció General d’Indústria.

En una primera reunió mantinguda amb la Direcció de 
l’empresa es va confirmar la decisió del grup de man-
tenir únicament a Mediona la producció de bobines i 
d’aturar la producció de la planta de converting.

El mes de desembre de 2013, es va portar a terme un 
procés mediador en període de consultes de l’expedi-
ent de regulació d’ocupació presentat per l’empresa, 
que va finalitzar el 13 de desembre amb acord, després 
de l’oferiment d’una proposta de mediació per part de 
la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat 
en el Treball que obeïa als principis de preservar al 
màxim l’ocupació i aconseguir les millors condici-
ons possibles als treballadors acomiadats, en un marc 
d’equilibri amb la situació econòmica de l’empresa. 
L’acord finalment assolit entre l’empresa i els treba-
lladors, redueix l’impacte plantejat inicialment per la 
companyia, amb un total de 134 treballadors afectats 
i ofereix recol·locacions a les plantes que el grup té a 
Valls i a Navarra. Uns 100 treballadors han acceptat 
acollir-se a aquesta possibilitat, per la qual cosa l’afec-
tació final ha estat d’unes 30 persones.

A banda, es continua treballant amb els representants 
de SCA i de l’Ajuntament de Mediona per abordar un 
seguit de qüestions en els àmbits urbanístic, mediam-
biental i de subministrament d’aigua que cal resoldre 
per garantir la continuïtat de la planta a llarg termini. 
En aquest sentit, des de finals de gener ja s’han man-
tingut dues reunions, a la segona de les quals hi van 
assistir representants de les unitats competents del De-
partament de Territori i Sostenibilitat.

Pel que fa a l’empresa Johnson Controls Manufactory, 
SLU (Sabadell) l’expedient va finalitzar amb acord, 
comunicat el 12 de desembre de 2013, per a l’extinció 
de contractes de 124 dels 127 treballadors de la plan-
tilla i es va arribar a un acord en període de consultes, 
després d’unes llargues negociacions en què va inter-
venir-hi la Inspecció de Treball com a òrgan mediador.

Malauradament, les gestions dutes a terme amb John-
son Controls no han servit per que la direcció cor-
porativa de la companyia rectifiqués la decisió de 
tancament de la planta de Sabadell i finalment s’ha 
confirmat que la situació era irreversible, per un pro-
blema de cost en la fabricació del aire condicionat in-
dustrial (aire residencial ja descatalogat a Sabadell). 
Es va ajudar a l’empresa, ja fa més d’un any a la recer-
ca d’un nou emplaçament que li fes disminuir els cos-
tos d’estructura, però la direcció de la multinacional 
no ho va acceptar. Val a dir que el pla plantejat per 
la companyia, tant en l’aspecte de recol·locacions, com 
d’indemnitzacions ha fet totalment inviable la possibi-
litat de recerca d’una alternativa industrial.

En qualsevol cas, el Departament d’Empresa i Ocu-
pació, amb la finalitat de garantir l’ocupació i el man-

teniment del teixit industrial a Catalunya, ofereix un 
espai per a la negociació, amb les eines de flexibilitat 
que atorga l’actual marc normatiu laboral, a totes les 
empreses que ho requereixin i l’autoritat laboral actuà 
en tots els expedients de la seva competència d’acord 
amb la normativa d’aplicació vigent en cada moment, 
efectuant en el seu cas els advertiments oportuns a les 
empreses per garantir el correcte desenvolupament del 
període de consultes.

Per altra banda, la disposició addicional trenta-cinque-
na bis de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de su-
port als emprenedors i la seva internacionalització, fa 
extensible l’anomenada tarifa plana de 50 euros a to-
tes les persones que es donin d’alta com a treballadors 
autònoms, independentment de la seva edat, a partir 
del 30 de setembre de 2013. Això implica bonificaci-
ons del 80% de la quota d’autònoms durant els primers 
6 mesos de l’activitat, seguida de reduccions del 50% 
durant els 6 mesos següents i del 30% durant 6 mesos 
més, per tant, bonificacions durant un període màxim 
de 18 mesos.

El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals ha adre-
çat una carta al Ministeri d’Ocupació i Seguretat So-
cial per demanar a l’Estat que «prengui les mesures 
tributàries necessàries per a permetre deduccions fis-
cals o bonificacions d’un mínim d’un setanta-cinc per 
cent en les noves altes d’autònoms per a joves i perso-
nes en situació de desocupació de llarga durada, du-
rant un període mínim de tres anys». Es tracta d’una 
mesura que milloraria substancialment les condicions 
actuals i fomentaria que els col·lectius amb més difi-
cultats d’accés al mercat de treball disposessin de ma-
jors avantatges per a constituir-se com a treballadors 
autònoms.

També, la vicepresidenta, consellera de Governació i 
Relacions Institucionals i presidenta de la Comissió 
Bilateral Generalitat - Estat ha fet arribar a la Vice-
presidenta, ministra de la Presidència i Portaveu del 
Govern de l’Estat, una còpia d’aquesta moció pel seu 
coneixement i efectes oportuns pel que fa als punts 3 
i 4 de la moció.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Moció 64/X, 
sobre l’escola inclusiva
Tram. 390-00064/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 63035 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 64/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’escola inclusiva (tram. 390-00064/10), us 
informo del següent:

Les polítiques i les accions impulsades des del Depar-
tament d’Ensenyament es fonamenten en la defensa i 
en la promoció del model d’escola inclusiva establert a 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

A fi de facilitar el coneixement dels trets fonamentals 
de les polítiques educatives que està impulsant i des-
envolupant el Departament d’Ensenyament en matè-
ria d’escola inclusiva, s’està elaborant un Pla estratègic 
d’atenció a la diversitat en el marc d’una escola inclu-
siva, que actualment està en fase de consulta i revisió 
per part del Comitè d’Experts en atenció a la diversi-
tat. El Departament d’Ensenyament té previst presen-
tar-lo abans de finalitzar el curs escolar 2013-2014, a 
tota la comunitat educativa del país.

Aquest Pla estratègic d’atenció a la diversitat en el marc 
d’una escola inclusiva té com a finalitat posar a disposi-
ció, de tots els professionals que treballen en l’atenció a 
alumnes amb necessitats educatives, un instrument que 
serveixi de base per a la millora i l’actualització dels di-
ferents components del sistema educatiu.

El Departament d’Ensenyament promou i garanteix la 
participació de les entitats que representen els fami-
liars i als alumnes discapacitats, dels experts, i dels 
professionals d’aquest àmbit, a través dels següents òr-
gans de consulta:

– Taula d’Entitats: Es va crear al maig de 2013, i en 
formen part els representants de familiars i persones 
amb discapacitats, amb problemes de salut mental, 
amb autisme, amb trastorns de l’aprenentatge, i profes-
sionals d’entitats que treballen en l’educació d’alum-
nat amb necessitats educatives especials vinculades a 
diferents discapacitats i diferents trastorns. Annex, us 
trameto la relació de membres.

Actualment s’està treballant sobre la transició a la vida 
adulta dels alumnes amb discapacitats, en la elabora-
ció d’una guia per a les famílies amb fills discapaci-
tats, i del transtorn de l’espectre autista.

– Comitè d’Experts: Es va crear al febrer de 2014, i en 
formen part personal docent dels ensenyaments de pri-

mària, secundària, i universitari, personal sanitari, i 
personal de l’administració educativa i social, experts 
en la matèria. Annex, us trameto la relació de mem-
bres.

En aquests moments estan revisant la proposta de Pla 
estratègic d’atenció a la diversitat en el marc d’una es-
cola inclusiva.

– Comissió tècnica d’educació especial: Es va crear al 
març de 2012, i en formen part personal del Departa-
ment d’Ensenyament encarregat de coordinar les ac-
tuacions del Departament d’Ensenyament vinculades 
a l’escola inclusiva. Annex, us trameto la relació de 
membres.

El Departament d’Ensenyament no ha reduït els recur-
sos destinats a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat, 
en els centres ordinaris ni en els centres d’educació es-
pecial. El Departament d’Ensenyament ha incremen-
tat cada curs el nombre d’USEE (Unitats de Suport a 
l’Educació Especial) en els centres educatius que do-
nen resposta a la demanda existent en les diferents eta-
pes educatives, i garanteix la presencia de mestres, 
professors, i educadors d’educació especial en tot l’ho-
rari lectiu. L’evolució de les USEE ha estat de 18 el 
curs escolar 2004-2005, a 359 el curs 2013-2014.

La Inspecció Educativa té establert en el seu pla de 
treball pel curs 2013-2014 l’avaluació de les USEE.

A excepció del primer trimestre del curs 2013-2014, el 
Departament d’Ensenyament ha mantingut la despesa 
corresponent a la contractació d’hores de vetllador/a.

L’evolució de les dotacions de Tècnic/a integrador/a 
social s’ha mantingut estable en els tres darrers cur-
sos: 87 el curs 2011-2012, 86 el curs 2012-2013, i 87 el 
curs 2013-2014

El Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’aten-
ció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials, estableix en l’article 8 la col·laboració entre 
els centres ordinaris i els centres d’educació especial, 
i la possibilitat de que els centres d’educació especial 
donin suport als alumnes amb necessitats educatives 
especials dels centres ordinaris.

L’any 2010 el Departament d’Educació va publicar 
una convocatòria adreçada als centres d’educació es-
pecial EDU/3233/2010, de 7 d’octubre, per la qual  
es va convocar un concurs públic per a la selecció de 
programes i serveis de suport de centres d’educació es-
pecial a centres ordinaris per a l’escolarització inclu-
siva d’alumnat amb discapacitat, amb caràcter experi-
mental per als cursos 2010-2011 i 2011-2012.

Un cop finalitzat el procés, el 22 de desembre de l’any 
2010, es van establir tres tipus de suport a l’escola 
ordinària per part dels centres d’educació especial:  
A: centres de referència, B: programes específics de 
suport a l’alumnat amb discapacitat, i C: serveis edu-
catius específics.
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Des d’un punt de vista econòmic, aquesta convocatò-
ria no va tenir cap despesa pressupostària associada, 
de manera que va suposar una continuació del que els 
centres estaven fent fins al moment.

Des d’un punt de vista pedagògic, és molt difícil ava-
luar aquest pla experimental atès que els projectes se-
leccionats són tan diferents entre ells, que la valoració 
sols es pot fer un a un, i difícilment es pot treure con-
clusions sobre la bondat o no del pla.

El llistat de projectes seleccionats es van publicar al 
DOGC, Resolució EDU/4168/2010, de 22 de desem-
bre, per la qual es dóna publicitat a la relació de cen-
tres seleccionats per dur a terme programes i serveis 
de suport de centres d’educació especial a centres or-
dinaris, per a l’escolarització d’alumnat amb discapa-
citat, per als cursos 2010-2011 i 2011-2012.

Actualment, des d’un punt de vista normatiu, no es de-
roga la Resolució de convocatòria del curs 2010, fet 
que aixeca entre els titulars dels centres d’educació es-
pecial unes expectatives de finançament complemen-
tari al concert educatiu. Es manté la concessió de les 
unitats concertades als 43 centres establerts a la Reso-
lució, i se’n afegeixen 7. Per tant 50 centres d’educació 
especial, a través del concert educatiu, segueixen do-
nant suport a l’escola ordinària.

El Decret 299/199 dóna suficient marc legal, per conti-
nuar amb les accions de suport dels centres d’educació 
especial als centres ordinaris.

Als documents per la organització i gestió dels cen-
tres, i en concret en el document anomenat l’educació 
bàsica als centres d’educació especial, de 21 de juny de 
2013, es dona instruccions als centres d’educació espe-
cial de com procedir.

Des del punt de vista econòmic la Resolució 
ENS/1616/2011, de 22 de juny, per la qual es renoven 
els concerts educatius de centres privats d’educació es-
pecial, va incloure tots els centres.

Actualment dels 63 centres privats concertats, 50 estan 
oferint suport a centres ordinaris. Els centres d’edu-
cació especial públics de titularitat del Departament 
d’Ensenyament, i els de titularitat d’altres administra-
cions també estan donant suport a l’escola ordinària.

A l ‘abril del 2013 la directora general d’Educació In-
fantil i Primària es va reunir amb representants de 
DINCAT i els va demanar un estudi de la situació ac-
tual, van acceptar l’encàrrec.

No hi ha cap impediment legal per a l’assistència dels 
alumnes amb discapacitats a les escoles bressol.

A la pràctica, és força habitual l’assistència d’alum-
nat amb discapacitats cognitives, visuals, auditives, 
motrius, o amb trastorns de l’espectre autista, a les 
llars d’infants. Actualment en col·laboració amb el 
Departament de Benestar i Família, alguns professio-
nals dels centres d’atenció primerenca (CDIAP) estan 

desplaçant-se a les llars d’infants. Des del Departa-
ment d’Ensenyament s’està treballant per incrementar 
aquesta col·laboració. Les escoles bressol, en el cas que 
sigui necessari, compten amb el suport dels logopedes 
dels CREDA, i dels mestres itinerants per a discapaci-
tats visuals.

Existeix un nombre relativament petit de nens amb 
pluridiscapacitats i problemes de salut associats, que 
necessiten atenció sanitària o com a mínim experta 
continuada (respiració assistida, alimentació amb son-
da gàstrica, crisi epilèptiques molt continuades...) als 
quals és més difícil garantir a totes les llars d’infants, 
l’atenció i la cura sanitària que requereixen.

Sempre es procura trobar una solució personalitzada 
per cada cas.

Els alumnes amb necessitats educatives especials 
tenen accés al menjador escolar. A més, el grau de 
discapacitat atorga una puntuació específica en el ba-
rem per a obtenir ajuts pel servei de menjador esco-
lar. També tenen accés al servei de transport escolar 
i, quan cal, al servei de transport escolar adaptat. En 
termes generals, l’administració subvenciona entre 
un 80% i un 100% del cost del servei del transport 
en funció del grau de discapacitat i la situació socio-
econòmica.

Des del Departament d’Ensenyament s’ofereixen tot 
un seguit d’activitats formatives adreçades al personal 
docent:

– Formació en xarxa i per a centres: Activitats on la 
interacció entre professionals de diferents centres és 
imprescindible: Seminaris de suport a la inclusió que 
es fan a cada zona (PFZ), Seminari de coordinació 
dels CREDA i grups de treball de professionals de 
Centres d’Educació Especial i Formació adreçada a 
centres amb USEE.

– Formació per a especialistes i persones formadores: 
Activitats adreçades a professionals que assessoren i 
dinamitzen activitats formatives relacionades amb 
la inclusió: Tallers de persones formadores en inclu-
sió digital i curs de Formació de persones formadores 
d’activitats de suport a la inclusió.

– Activitats telemàtiques: Activitats de formació al 
voltant de l’atenció a la diversitat i la inclusió en la mo-
dalitat no presencial com són els Cursos a Odissea, els 
Materials d’autoafirmació (Ateneu) i el Seminari vir-
tual d’inclusió digital.

– Alumnat nouvingut: Activitats de formació telemà-
tiques específicament adreçades al suport d’aquesta ti-
pologia d’alumnat.

També cada curs escolar s’ofereixen activitats formati-
ves específiques adreçades al personal laboral:

– Fisioterapeutes
– Treballadors socials
– Audioprotetistes
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– Educadors d’educació especial
– Auxiliars d’educació especial

Actualment l’escolarització dels alumnes amb disca-
pacitat cognitiva es garanteix fins als 21 anys.

Pel que fa als itineraris formatius, el Departament 
d’Ensenyament està treballant en el desenvolupa-
ment de l’oferta pels col·lectius més vulnerables, entre 
aquests, els alumnes amb discapacitats.

En les etapes de l’ensenyament bàsic i obligatori, 
el Departament d’Ensenyament disposa de centres 
d’agrupament d’alumnes sords que ofereixen la moda-
litat bilingüe. També, els alumnes amb més dificultats, 
poden escolaritzar-se en centres d’educació especial 
específics per alumnat amb sordesa on la llengua de 
signes és la llengua vehicular.

El Departament d’Ensenyament, en el moment de l’es-
colarització, ofereix als pares dels alumnes amb disca-
pacitat auditiva la possibilitat d’escolaritzar el seus fills 
en la modalitat oral o en la modalitat bilingüe (llengua 
oral més llengua de signes). Els pares escullen lliure-
ment l’opció que consideren més adequada, després de 
rebre l’orientació dels professionals dels CREDA i de 
visitar els centres escolars en qüestió.

Pel que fa a vetllar per la «igualtat territorial», la vo-
luntat i el compromís del Departament d’Ensenyament 
és sòlid, però la realitat i particularitat de cada zona, 
condiciona totalment i impossibiliten dotar a totes les 
zones de la mateixa oferta educativa. Es considera que 
per poder utilitzar una llengua com instrument de co-
municació i com a vehicular dels aprenentatges cal te-
nir interlocutors en aquesta llengua, però la distribu-
ció geogràfica dels pobles de Catalunya i de l’alumnat 
sord, fa que de vegades hi hagi un sol alumne en una 
determinada població, de manera que si volem que 
l’alumne en qüestió tingui la possibilitat de participar 
el màxim possible en la vida escolar i social, es acon-
sellable intentar ensenyar a aquest alumne la llengua 
oral, o oferir el seu desplaçament.

Els alumnes sords que cursen estudis postobligatoris 
no universitaris, si així ho sol·liciten, disposen d’un ser-
vei d’interpretació per l’accés als continguts orals de les 
classes. En aquests casos, s’assigna un intèrpret i logo-
peda de referència que els acompanya, individualment 
o en grup, si es dóna el cas que comparteixen classe.

La pràctica de les darreres dècades ens mostra que els 
alumnes de modalitat oral, són autònoms i no reque-
reixen intèrpret, en canvi els alumnes escolaritzats en 
la modalitat bilingüe en requereixen tots.

El Departament d’Ensenyament en els suports que ofe-
reix ha de promoure l’autonomia de tots els alumnes.

El nombre d’hores assignades es fa en base als estudis 
que segueixen i a les consideracions tècniques del pro-
fessionals dels CREDA. Al tractar-se d’un model bi- 
lingüe, s’escull les assignatures pràctiques o amb 

menys contingut teòric, per prioritzar l’ús del llenguat-
ge oral i sobretot l’escrit.

Actualment l’ús de les noves tecnologies facilita molt 
la participació d’aquest alumnes, i des del Departa-
ment d’Ensenyament s’està treballant per promoure el 
seu ús al màxim. Un exemple seria l’ús d’aquestes per-
què els alumes puguin prendre apunts, que a més, pro-
mou la col·laboració dels companys dels alumnes sords 
i incrementa la solidaritat entre companys.

Els alumnes que cursen estudis universitaris disposen, 
també, d’un servei d’intèrprets.

Les dades sobre escolarització són publiques i es po-
den consultar a la pàgina web del Departament d’En-
senyament.

Annex, us trameto, les dades provisionals correspo-
nents a l’escolarització dels alumnes amb discapacitats 
el curs 2013-2014.

El curs 2012-2013 els EAP van fer 3.880 dictàmens 
per l’escolarització d’alumnes amb necessitats educa-
tives especials:

Dictàmens de nova escolarització als ensenyaments 
d’educació infantil: 494

Dictàmens de nova escolarització als ensenyaments 
d’educació primària: 66

Dictàmens de nova escolarització als ensenyaments 
d’educació secundària obligatòria: 498

Dictàmens per canvi d’escolarització als ensenya-
ments d’educació infantil: 103

Dictàmens per canvi d’escolarització als ensenya-
ments d’educació primària: 311

Dictàmens per canvi d’escolarització als ensenya-
ments d’educació secundària obligatòria: 670

Dictàmens per regularització als ensenyaments d’edu-
cació infantil: 253

Dictàmens per regularització als ensenyaments d’edu-
cació primària: 681

Dictàmens per regularització als ensenyaments d’edu-
cació secundària obligatòria: 242

Dictàmens de derivació a un centre d’educació espe-
cial: 562

Annex, es tramet, la relació dels tipus de suport, i el 
nombre de professionals, que tenen els alumnes amb 
necessitats educatives especials (USEE, vetlladors, 
etc.)

Cada alumne té el suport educatiu en funció de les se-
ves necessitats i d’acord amb els criteris tècnics dels 
especialistes.

Els equips tècnics disposen d’un protocol de valoració 
per definir els suports. Aquest protocol ens ajuda a de-
finir-los i a coordinar els criteris a tot el territori.
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Actualment el Departament d’Ensenyament amb la 
col·laboració del grup d’investigadors sobre la quali-
tat de vida de la Universitat Ramon Llull, està definint 
una escala d’intensitat de suport per adaptar el treball 
tècnic a uns instruments mostrejats a Catalunya i que 
s’adapten a les necessitats dels perfils del nostre país.

La distribució territorial dels alumnes amb necessitats 
educatives especials es pot consultar a l’apartat d’esta-
dística de la pàgina web del Departament d’Ensenya-
ment.

Els professionals dels equips d’assessorament psicope-
dagògic (EAP) intervenen en centres públics i concer-
tats al llarg de les diferents etapes educatives: educació 
infantil, primària, secundària obligatòria i postobliga-
tòria. En general, es desplacen un matí a la setmana o 
cada quinze dies, als centres educatius públics d’infan-
til, primària i secundària, i atenen al personal docent, 
a les famílies, i participen en les reunions previstes pel 
centre, depenent del Pla acordat.

Com a mitjana cada psicopedagog/a atén a 6 centres 
públics.

Els professionals dels EAP també intervenen en els 
centres concertats tenint en compte els recursos d’ori-
entació dels que ja disposen, no obstant, en aquests 
centres no hi ha una dedicació setmanal fixa, es fa una 
proposta de dedicació segons els criteris dels professi-
onals, i les demandes del centre.

El curs 2013-2014 hi ha 79 EAP amb 515 psicopeda-
gogs/es, 110 treballadors socials, i 69 fisioterapeutes.

El Departament d’Ensenyament en coordinació amb 
el Departament de Benestar Social i Família fa el se-
guiment dels protocols emprats i el traspàs d’infor-
mació entre etapes educatives, així com en el cas dels 
alumnes que finalitzen el primer cicle d’educació in-
fantil i inicien l’educació primària.

Les pàgines web i les plataformes gestionades pel 
Departament d’Ensenyament s’estan millorant amb 
l’ànim de facilitar l’accés universal, independentment 
de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel-
lectuals de les persones que en fa ús (tipus de disposi-
tiu, programari, velocitat de la connexió, condicions 
ambientals, etc.).

Des del Departament d’Ensenyament es treballa seguint 
les recomanacions del Consorci World Wide Web - 
W3C amb la implementació de mecanismes de valida-
ció dels continguts i continents de la informació, as-
sumpció de mesures correctores i substitució d’elements 
no accessibles per altres, eliminant les barreres que difi-
culten l’accés a la informació i a la comunicació.

El compromís del Departament d’Ensenyament és ar-
ribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació 
de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG (Consorci Inter-
nacional de Preservació d’Internet), i així complir el 
nivell de conformitat «Doble A» (AA), tal i com les 

legislacions europea i espanyola (Llei 34/2002) exigei-
xen a les administracions públiques. Sempre que sigui 
possible, també s’intentarà complir els punts de verifi-
cació de prioritat 3.

Barcelona,

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Control del compliment de la Moció 65/X, 
sobre polítiques de seguretat pública
Tram. 390-00065/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 63009 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment als apartats a), b) i c) de la Moció 65/X del 
Parlament de Catalunya, sobre polítiques de seguretat 
pública (tram. 390-00065/10), us informo del següent:

Pel que fa als apartats a) i b), la formació que l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) duu a terme 
adreçada als membres de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) s’estructura i es disse-
nya per desenvolupar professionalment i capacitar els 
membres de les diferents àrees i unitats de la PG-ME 
en les funcions i tasques que els són pròpies. Per fer-
ho, es té en compte el Pla de Carrera Professional de la 
PG-ME, pla que es configura com un sistema integra-
dor de les diferents categories professionals i especia-
litats, i també les competències professionals, tant tèc-
niques com claus o psico-professionals, definides per 
cada especialitat o àrea de treball.

Per definir les accions formatives que anualment s’ofe-
reixen, l’ISPC realitza un procés de detecció de neces-
sitats formatives per adequar l’oferta a les necessitats 
reals de formació, tant pel que fa a la formació espe-
cialitzada com a la formació continuada relacionada 
amb les especialitats o la formació continuada d’àmbit 
generalista comuna a tots els membres del cos.

A més, tota la formació de l’ISPC es fonamenta en va-
lors i es desenvolupa tenint en compte els principis i les 
garanties que emanen dels instruments internacionals 
en matèria de drets humans i de l’actuació policial,  
així com de l’ordenament jurídic intern.

Es distingeix diferents tipus de formació:
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– Formació per a l’especialització: formació obligatò-
ria i selectiva que forma part d’un procés de provisió 
horitzontal d’una especialitat inclosa en el Pla de Car-
rera Professional de la PG-ME. Els programes forma-
tius s’orienten al desenvolupament de les competències  
pròpies de l’especialitat i en cada cas es dissenyen els 
continguts amb la col·laboració d’experts policials per-
tanyents a l’especialitat corresponent. Es caracteritza 
per ser una formació professionalitzant, per la qual co-
sa, en les sessions formatives s’utilitza una metodolo-
gia didàctica eminentment pràctica i participativa.

Dins del pla de carrera de la PG-ME s’estableixen di-
ferents famílies professionals (seguretat ciutadana, in-
vestigació i suport tècnic) on estan incloses aquestes 
especialitats, fet que també es té en compte en els dis-
senys dels diferents programes formatius.

El contingut dels programes és molt ampli ja que dó-
na resposta a necessitats formatives més operatives i a 
necessitats formatives que deriven dels canvis socials,  
jurídics, tecnològics, etc. Aquests programes forma-
tius es revisen anualment per adequar-los a les últimes 
novetats i canvis dels diferents llocs de treball. Dins 
d’aquest tipus de formació s’inclouen també les Jor-
nades de formació, de durada breu, que tenen l’objec-
tiu de divulgar novetats, actualitzar coneixements o bé 
analitzar en profunditat aspectes concrets de la tasca 
professional.

– Formació continuada: no està vinculada a cap pro-
cés selectiu, però proporciona coneixements i habili-
tats específics amb una aplicabilitat directa sobre les 
funcions assignades al lloc de treball, així com una 
formació de context que, indirectament, té repercussió 
en la millora professional.

Els programes de formació de l’ISPC es sotmeten de 
manera sistemàtica a aquelles revisions que garantei-
xin una millora contínua i una actualització perma-
nent dels seus continguts, així com una adaptació de 
la formació al context social, jurídic i policial de cada 
moment. En aquest sentit, pel que fa a la formació dels 
especialistes en ordre públic, es té en especial consi-
deració l’evolució de l’exercici de la violència urbana 
i dels instruments de defensa i protecció que en cada 
moment són de dotació de la brigada mòbil. La for-
mació teòrica i l’entrenament es dissenyen per garantir 
l’ús d’aquests instruments adequat a l’obligat respecte 
als principis i garanties que dimanen dels instruments 
internacionals i de l’ordenament jurídic intern en ma-
tèria de drets humans i intervenció policial.

Quant a l’apartat c), la Direcció General de Policia, 
com a gestor de fitxers que contenen dades de caràc-
ter personal, acompleix el que estableix la Llei Orgà-
nica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, i la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, així com la 
resta de normativa aplicable en matèria de protecció 

de dades per garantir la seguretat jurídica en aquest 
àmbit.

Barcelona, 10 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 66/X, 
sobre les polítiques per a garantir el dret a 
l’habitatge i el reallotjament de famílies des-
nonades
Tram. 390-00066/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 62884 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment als punts a, b, e, g, j, k, l i m de la Moció 
66/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de 
famílies desnonades (tram. 390-00066/10), us infor-
mo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya està treba-
llant en l’aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Ha-
bitatge de Catalunya (PTSH). L’informe relatiu a la 
població mal allotjada a Catalunya està vinculat a la 
tramitació del PTSH que es preveu pugui ser aprovat 
durant l’any 2015.

El debat sobre el sistema de reserves per a habitatges 
de protecció oficial en el si del Comitè d’experts per 
a la reforma de les polítiques d’ordenació del territo-
ri i urbanisme a Catalunya està previst per a la sessió 
plenària de 15 d’abril de 2014. El debat s’emmarca en 
els treballs per a una nova llei de territori i urbanisme, 
que es troba actualment en curs.

Està previst que durant aquest segon trimestre es pu-
gui aprovar el Decret pel qual es regula el regim jurí-
dic dels habitatges amb protecció oficial.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ja ha mani-
festat que no iniciarà cap operació massiva de venda 
d’habitatges socials provinents del seu patrimoni. Tan-
mateix s’estan estudiant algunes possibilitats que pu-
guin afectar a una part dels seus habitatges, entre les 
que hi ha la venda als inquilins de llarga durada i tam-
bé la venda dels habitatges en zones que no presenten 
cap tipus de demanda. Aquestes operacions no supo-
sen cap operació especulativa i asseguren per contrac-
te el manteniment de la funció social dels habitatges 
traspassats. Els ingressos derivats de la seva venda han 
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de poder destinar-se a mantenir les polítiques d’habi-
tatge.

Des d’aquest Departament es presentarà la proposta de 
territorialitzar la taula sobre desnonaments en les pro-
peres reunions de la Taula sobre desnonaments, en la 
que ja hi participen, entre altres les entitats municipa-
listes.

El Govern de la Generalitat està negociant amb la SA-
REB la cessió d’habitatges per a integrar-los en el fons 
de lloguer assequible de Catalunya.

Actualment s’està en el tràmit final de tancar un pri-
mer acord amb aquesta entitat per a la cessió d’uns 
600 habitatges.

També s’han signat convenis amb 413 entitats (ajun-
taments, consells comarcals, etc.) i es disposa de 42 
punts arreu del territori on els ciutadans es poden 
adreçar a Ofideute.

El Govern de la Generalitat treballa a fons per a mi-
norar els efectes que pateixen les persones i famílies 
afectades pel sobreendeutament per raons hipotecàries.

El passat 5 de juliol la Generalitat de Catalunya, les 
Diputacions Provincials, el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, els Col·legis d’Advocats i Procura-
dors i les entitats municipalistes van signar un conveni 
per tal de vetllar que en els procediments de desno-
nament o d’execució hipotecària es pugui informar a 
les persones afectades dels ajuts disponibles de l’ad-
ministració, per així garantir que tinguin a l’abast tota  
la informació i les eines que posa a la seva disposició la  
Generalitat i les entitats municipals per a evitar el llan-
çament, entre les que es troba el Servei d’Ofideute.

Ofideute assessora a les persones afectades, i en el su-
pòsit de necessitat, deriva el cas a la mesa d’emergèn-
cies socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
o de les diverses meses dels Ajuntaments, per oferir 
allotjament en les situacions d’emergència social.

Barcelona, 10 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 93/X, 
sobre les polítiques d’habitatge
Tram. 390-00093/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 15.04.2014

Control del compliment de la Moció 94/X, 
sobre el sector agroalimentari i el problema 
dels purins
Tram. 390-00094/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 15.04.2014

Control del compliment de la Moció 95/X, 
sobre el model de gestió de la salut pública 
a la regió sanitària de Lleida
Tram. 390-00095/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 15.04.2014

Control del compliment de la Moció 96/X, 
sobre les polítiques de salut i el futur del sis-
tema sanitari públic
Tram. 390-00096/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 15.04.2014

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Jordi Arca-
rons Bullich, catedràtic d’economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00933/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença de Julia López 
López, catedràtica de dret del treball de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00934/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Jean-Gui-
llaume Goethals, jurista expert en protecció 
social i conseller del Centre Públic d’Acció 
Social de Saint-Gilles, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00935/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Núria Car-
rera i Comes, degana del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00936/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Jaume Bo-
tey Vallès, professor d’història de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i membre de 
Cristianisme i Justícia, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00937/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Barba-
rà, metge i membre de Dempeus per la Sa-
lut Pública, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00938/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadors i Educadores 
Socials de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00939/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-00940/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00941/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00942/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea de Treballadors i Tre-
balladores en Atur de Barcelona - Coordi-
nadora d’Aturats de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00943/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00944/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Intersindical Alternativa de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00945/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.



22 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 304

4.53.05. INFORMACIó 63

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00946/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions de Ve-
ïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00947/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00948/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Muni-
cipis amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00949/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00950/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Daniel Ra-
ventós, president de la Xarxa Renda Bàsica 
i professor de sociologia de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00951/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62053).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Rañé Blasco, exconseller de Treball i In-
dústria, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00952/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Sara Berbel, 
doctora en psicologia social per la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00953/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Caroli-
na Homar, consultora en polítiques socials 
públiques i tercer sector, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00954/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Fernando 
Fantova, consultor social, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00955/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Sebastià Sa-
rasa i Urdiola, professor de sociologia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00956/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Barba-
rà, metge i impulsor de Dempeus per la Sa-
lut Pública, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00957/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença de Jean-Gui-
llaume Goethals, jurista expert en protecció 
social i conseller del Centre Públic d’Acció 
Social de Saint-Gilles, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00958/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo 
Torrecilla, catedràtic de dret del treball i de 
la seguretat social de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00959/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Teresa Cres-
po Julia, presidenta del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00960/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Arca-
rons Bullich, catedràtic d’economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00961/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Jaume Bo-
tey Vallès, professor d’història de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, en represen-
tació de Cristianisme i Justícia, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00962/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Julia López 
López, catedràtica de dret del treball de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00963/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00964/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Creu Roja amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00965/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas Diocesana de Barcelo-
na amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00966/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula del Tercer Sector Soci-
al amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00967/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00968/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Arrels amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00969/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00970/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00971/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00972/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions de Ve-
ïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00973/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00974/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-00975/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00976/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00977/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea de Treballadors i Tre-
balladores en Atur de Barcelona amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00978/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00979/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00980/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00981/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 62365).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’Àngels Guite-
ras, presidenta de la Taula d’Entitats del Ter-
cer Sector Social de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00982/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Teresa Cres-
po Julia, presidenta del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00983/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Maria Truñó, 
representant de l’UNICEF Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00984/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Núria Car-
rera i Comes, degana del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00985/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General del Treball So-
cial amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00986/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Català d’Avaluació de Polí-
tiques Públiques amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-00987/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença de Jordi Arca-
rons Bullich, catedràtic d’economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00988/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Julia López 
López, catedràtica de dret del treball de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00989/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Jean-Gui-
llaume Goethals, jurista expert en protecció 
social i conseller del Centre Públic d’Acció 
Social de Saint-Gilles, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00990/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-00991/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea de Treballadors i Tre-
balladores en Atur de Barcelona - Coordi-
nadora d’Aturats de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00992/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-00993/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-00994/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Pau Marí-
Klose, doctor en sociologia i professor de la 
Universitat de Saragossa, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00995/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Joan Cor-
tinas, representant del Centre National de 
Recherche Scientifique, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00996/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Josep Manel 
Busqueta, representant del Seminari d’Eco-
nomia Crítica Taifa, amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00997/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de José Iglesi-
as Fernández, representant de l’Associació 
Ecoconcern - Innovació Social, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00998/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Garcia 
Jané, representant de la Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-00999/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’Albert Sales, 
professor del Departament de Ciències Po-
lítiques i Socials de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01000/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea de Treballadors i Tre-
balladores en Atur de Barcelona amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01001/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora d’Aturats de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01002/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Intersindical Alternativa de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01003/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Carme Bor-
bonès Brescó, presidenta de Càritas, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01004/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Josep Mar-
quès Baró, president de la Creu Roja de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01005/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’Àngels Gui-
teras Mestres, presidenta de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01006/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Teresa Cres-
po Julia, presidenta del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01007/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Vilà 
Mancebo, membre del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01008/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Salvador 
Busquets Vila, director de la Fundació Ar-
rels, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01009/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’Enric Canet, 
director de Relacions Ciutadanes del Casal 
dels Infants del Raval, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01010/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01011/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01012/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01013/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-01014/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fepime de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01015/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01016/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01017/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’Alícia Adserà, 
professora de la Woodrow Wilson School of 
Public and International Affairs i membre as-
sociada de l’Office of Population Research 
a la Universitat de Princeton, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01018/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Gerard Pa-
dró i Miquel, catedràtic d’economia de la 
London School of Economics and Political 
Science i codirector del Programa de recer-
ca en governabilitat i economia política de 
l’International Growth Centre, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01019/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Guillem 
López-Casasnovas, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01020/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Josep Oli-
ver, economista i catedràtic de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01021/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’Oriol Amat 
Salas, catedràtic d’economia financera i 
comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01022/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’Esther Sán-
chez Torres, professora de dret privat 
d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01023/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’Ignasi Pa-
rody i Núñez, director de la Fundació Priva-
da Trinijove i president de la Xarxa Europea 
d’Empreses d’Inserció Social (ENSIE), amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01024/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Interdepartamental 
de la Renda Mínima d’Inserció amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01025/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01026/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01027/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació dels consells comarcals amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01028/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de les entitats d’iniciativa social col-
laboradores del Programa interdepartamen-
tal de la renda mínima d’inserció amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01029/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació dels sindicats més representatius amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01030/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les organitzacions empresarials 
més representatives amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01031/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Català de les Dones amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01032/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01033/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01034/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01035/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01036/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Teresa Cres-
po Julia, presidenta d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social i del Consell Assessor de Po-
lítiques Socials i Familiars, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01037/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’Àngels Gui-
teras Mestres, presidenta de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01038/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Empreses d’Inserció 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01039/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-01040/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01041/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01042/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una presen-
tació de la Coordinadora d’Aturats de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01043/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Intersindical Alternativa de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01044/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Rafael Pini-
lla Pallejà, membre fundador i vicepresident 
de l’associació Red Renta Básica, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01045/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de José Anto-
nio Noguera Ferrer, professor de sociologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01046/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Daniel Ra-
ventós Pañella, professor de sociologia de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01047/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.



22 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 304

4.53.05. INFORMACIó 80

Proposta de compareixença de Jordi Arca-
rons Bullich, catedràtic d’economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01048/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Sebastià Sa-
rasa i Urdiola, professor de sociologia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01049/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Julia López 
López, catedràtica de dret del treball de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01050/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Jean-Gui-
llaume Goethals, jurista expert en protecció 
social i conseller del Centre Públic d’Acció 
Social de Saint-Gilles, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01051/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Jaume Bo-
tey Vallès, professor d’història de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01052/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Bar-
barà, membre de Dempeus per la Salut Pú-
blica, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01053/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença de Magda Mer-
cader, experta en costos i beneficis de ren-
des socials, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01054/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Comín 
Oliveres, expresident de la Comissió Inter-
departamental de la Renda Mínima d’Inser-
ció, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01055/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Luis Sanzo, 
exresponsable del Programa de renda bàsi-
ca del País Basc, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-01056/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença del cap de l’òr-
gan tècnic de la renda mínima d’inserció 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01057/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Jesús Qui-
roga, director de la Xarxa Ocupacional del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01058/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença de Josep Lechu-
ga, coordinador dels serveis socials de Bada-
lona, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 352-01059/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença de Montse 
Campama, coordinadora dels serveis socials 
de Sant Adrià de Besòs, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01060/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’ONG per la 
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupa-
ment amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01061/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Arrels amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01062/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01063/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01064/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01065/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01066/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 352-01067/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Entitats d’Atenció i 
d’Educació a la Infància i l’Adolescència amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01068/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Casal dels Infants amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01069/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Save the Children amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01070/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Pere Tarrés amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01071/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’UNICEF Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01072/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01073/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01074/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01075/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Creu Roja de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01076/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’OXFAM Intermón amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01077/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la plataforma «Pobresa Zero» amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01078/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Síndic de Greuges amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 352-01079/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 352-01080/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 352-01081/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental), davant la Comissió de Salut per-
què expliqui la gestió de les llistes d’espera
Tram. 356-00665/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al- 
ternativa (reg. 61002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
10.04.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació ALLEM - Agrupa-
ció Lleidatana d’Entitats de Suport a Per-
sones amb Discapacitat davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre la situació de les persones amb 
discapacitat
Tram. 356-00669/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Pere Bosch Cuen-
ca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 61590).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè expliqui els plans de desenvolupa-
ment comunitari
Tram. 356-00673/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 61929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta del zoològic de Barcelona davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la situació actual de les instal·lacions, 
el pla de viabilitat, l’estat de comptes i les 
actuacions previstes en el parc
Tram. 356-00676/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62685).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 11.04.2014.

Sol·licitud de compareixença del director del 
zoològic de Barcelona davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la situació actual de les instal·lacions, el pla 
de viabilitat, l’estat de comptes i les actuaci-
ons previstes en el parc
Tram. 356-00677/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62685).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 11.04.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè expliqui l’Informe Insocat 
sobre la situació de la joventut
Tram. 356-00678/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
62711).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.04.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el procés de matricu-
lació i sobre la planificació de l’adequació, 
ampliació i construcció d’equipaments edu-
catius públics de primària i secundària
Tram. 355-00126/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del De-
partament d’Ensenyament (reg. 62979).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 11.04.2014.
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 31

Convocada per al dia 24 d’abril de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

24 d’abril de 2014

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 24 d’abril, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00021/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
297, 48).

3. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

4. Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 
Tram. 200-00015/10. Govern de la Generalitat. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 247, 18).

5. Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació. Tram. 200-00017/10. Govern de la 
Generalitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes 
a la totalitat (text presentat: BOPC 272, 32).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisu-
al. Tram. 202-00037/10. Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 101, 23).

7. Interpel·lació al Govern sobre la reorientació i l’im-
puls de la cooperació catalana. Tram. 300-00164/10. 
Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les competències de 
la Generalitat en matèria de relacions internacionals. 
Tram. 300-00166/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la política industrial. 
Tram. 300-00161/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’economia social i 
solidària. Tram. 300-00162/10. Grup Mixt. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la Llei 
de barris. Tram. 300-00165/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el nou model d’ordre 
públic. Tram. 300-00167/10. Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les persones en situa-
ció de dependència. Tram. 300-00163/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les infraestructures metropolitanes. Tram. 302-00149/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el 
Pla de protecció integral del delta de l’Ebre. Tram. 302-
00151/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les infraestructures viàries per al desenvolupament 
econòmic. Tram. 302-00152/10. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política lingüística i sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Tram. 302-00148/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre una resolució del Departament d’Ensenyament del 
14 de març de 2014 i les darreres sentències judicials 
sobre ensenyament. Tram. 302-00150/10. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la inserció laboral de les persones amb més difi-
cultats. Tram. 302-00153/10. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2014

La vicepresidenta primera, en funcions de presidenta
Anna Simó i Castelló
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 62796

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants, d’acord amb el que 
estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
demanen dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució del 
Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, comerç i 
joc (tram. 200-00008/10), i d’una manera especial dels 
preceptes següents: 

I. Violació dels principis constitucionals 
d’igualtat i de l’interès general

Preceptes qüestionats

Impugnació general de la procedència, necessitat i 
ajustament a l’ordenament constitucional i estatutari 
de la mateixa formulació d’aquest projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i l’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc.

Normes constitucionals i estatutàries que es 
consideren infringides

Art. 9.2 CE: Corresponde a los poderes públicos pro-
mover las condiciones para que la libertad y la igual-
dad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social.

Art. 14 CE: Los espanyoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimineto, raza, sexo, religión, opinión o cualqui-
er otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 103.1 CE: La Administración Pública sirve con 
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo 
con los principios de eficacia, jerarquía, descentrali-
zación, desconcentración y coordinación, con someti-
miento pleno a la ley y al Derecho.

Fonaments jurídics

La possible violació del dret fonamental a la igualtat 
s’articula a partir de la premissa que la norma sotmesa 

ara a dictamen del CGE admet el qualificatiu de llei 
singular.

Parlem de llei singular, però podríem referir-nos tam-
bé a llei autoaplicativa o llei de destinatari únic. Ad-
jectivacions reconegudes totes pel Tribunal Constitu-
cional, per exemple, a la sentència 203/2013, de 5 de 
desembre. Més enllà de determinar en quin dels tres 
supòsits apuntats cal ubicar el projecte de llei de refor-
ma de la llei de centres recreatius turístics, si ho consi-
dera oportú ja ho determinarà el CGE, allò significatiu 
és subratllar que en el cas del citat projecte de llei ens 
ubiquem en l’àmbit d’una norma creada ad hoc per be-
neficiar un subjecte particular únic. Ho argumentem a 
continuació.

En el cas que ens ocupa, la font normativa originària 
és la llei 2/1989, de 16 de febrer, de centres recreatius 
turístics. Posteriorment es va dictar el decret 26/1989, 
de 24 de febrer, en virtut del qual es va convocar con-
curs públic per a presentar sol·licituds per a instal·lar 
i construir un centre recreatiu turístic en una de les 
zones que preveia la llei. El Govern, mitjançat el De-
cret 152/1989, de 23 de juny, va aprovar el projecte de 
construcció i instal·lació del Centre Recreatiu Turístic 
de Vila-seca i Salou, centre que es va passar a anome-
nar Port Aventura. Posteriorment, es van succeir altres 
decrets que introduïen modificacions al projecte origi-
nari: decret 73/1992, de 9 de marc; decret 80/1994, de 
6 d’abril; i decret 161/2003, de 23 de juny.

En paral·lel a aquestes concrecions legislatives pel que 
fa al centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, el 
1994 es va modificar la llei 2/1989 de CRT per tal de 
permetre que la construcció o explotació d’un centre 
recreatiu turístic pugui dur-la a terme més d’una per-
sona o entitat, perquè abans d’aquesta reforma això no 
era possible.

Detallem aquest arbre legislatiu per delimitar amb 
claredat la problemàtica derivada del projecte de llei 
sotmès a dictamen del CGE. Fins ara, les modifica-
cions legislatives amb relació als CTR s’han executat 
via decret, en el cas de canvis en el complex de Vila-
seca i Salou (Port Aventura), i via llei (com va passar 
el 1994) per introduir un reforma global que afectava 
a tots els CRT de Catalunya, que existien o que en un 
futur poguessin existir.

Què passa amb el projecte de llei ara objecte de dis-
cussió? Si se n’analitza la sistemàtica legislativa ens 
adonem que la norma s’organitza en quatre capítols; 
cinc disposicions addicionals; una de derogatòria; i 
una de final. Els capítols són els següents: 

– Capítol I. Ampliació d’activitats del centre recreatiu 
turístic de Vila-seca i Salou; 

– Capítol II. Disposicions generals en matèria de jocs 
i apostes aplicables a casinos autoritzats en els centres 
recreatius turístics; 



22 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 304

4.67. INFORMACIó 89

– Capítol III. Disposicions en matèria de joc i apostes 
aplicables a tots els casinos; 

– Capítol IV. Modificació de diverses lleis (la del joc; 
reguladora del règim sancionador en matèria de joc; de  
mesures administratives, fiscals i d’adaptació de l’eu-
ro; de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics; i modificació dels reglament de casinos de 
joc).

L’anàlisi de la sistemàtica del projecte de llei objecte 
de discussió és enlluernadora.

La primera circumstància que fonamenta la present 
impugnació és que, a diferència del que havia passat 
fins ara, les modificacions pròpies del centre recrea-
tiu turístics de Vila-seca i Salou s’inclouen dins la llei 
genèrica sobre centres recreatius. Així ho constata el 
capítol primer del projecte de llei, en què l’article 2 
disposició addicional primera lletra a) es llegeix que 
amb relació al citat CRT s’admeten les activitats de 
joc i apostes. És a dir, una especificitat que només be-
neficia al complex de Vila-seca i Salou, i no pas a la 
resta de CRT que poguessin existir a Catalunya. Per 
tant, pel que fa al joc i apostes ens ubiquem en l’àm-
bit de la particularitat. Si des d’aquest punt abordem 
els següents capítols ens adonem que és l’especificitat 
pensant no en la seva aplicabilitat general –caràcter 
«erga ommnes» que és propi del acte legislatiu– sinó 
la singularitat d’una llei feta ad hoc, a mida d’uns in-
teressos particulars concrets i ben definits el que con-
diciona i limita els interessos generals i no a la inver-
sa, com és exigible del legislador. Aquesta irradiació 
del cas concret cap a la generalitat és produeix de for-
ma ascendent.

Així, el capítol segon fa referència a disposicions 
d’aplicació als casinos autoritzats als CRT; el tercer es 
refereix a normativa relativa a jocs i apostes aplicables 
a tots els casinos; i el quart (la meitat) apel·la al règim 
sancionador en matèria de joc i a la rebaixa del tipus 
impositiu als casinos, amb disposicions excepcionals 
–que seran objecte de comentari en apartats posteri-
ors d’aquesta petició– que posen de manifest que es-
tan destinades a afavorir els promotors de l’activitat 
prevista.

Per tant, és evident i irrefutable que un interès estric-
tament particular, com és el interès de determinats 
inversors en obtenir un tracte preferent per explotar 
activitats de jocs i apostes al CRT de Vila-seca Sa-
lou, amb règim de pràctic monopoli sobre la resta del 
territori de Catalunya, i amb exclusió d’altres possi-
bles concurrents, contamina tota la norma fins a l’ex-
trem que dues terceres parts versen sobre aquest as-
sumpte.

La incidència normativa sobre la realitat no opera des 
d’allò general cap a la casuística particular, sinó a la 
inversa, en un intent del legislador de «camuflar» la 
regulació singular d’un supòsit amplificant-ne les con-

seqüències a supòsits similars, que, paradoxalment, no 
existeixen, i, per tant, ratifica la hipòtesi que ens tro-
bem en un supòsit de llei singular que viola el principi 
(dret fonamental) d’igualtat. En definitiva, ens trobem 
davant d’un projecte de llei en què l’interès general 
queda supeditat al particular.

L’epíleg ratificatiu de la tesi sostinguda en aquest rao-
nament el trobem a l’exposició de motius del projecte 
de llei de reforma de la llei 2/1989 de centre recreatius 
turístics. S’hi llegeix que la necessitat de reformar la 
citada norma s’explica a l’efecte d’impulsar l’oferta tu-
rística de Catalunya i, en l’àmbit del centre recreatiu 
turístic de Vila-seca i Salou, afavorir nous projectes 
d’inversió que s’adaptin a les noves demandes del mer-
cat turístic, actualment resulta necessari introduir les 
modificacions pertinents per a ampliar les activitats 
permeses en el dit centre (negretes nostres).

És a dir, si fins i tot, i de forma explícita, en la intro-
ducció del propi projecte de llei, el legislador reconeix 
que normativitza en benefici d’una concreta macrocon-
centració de casinos i ressorts residencials i turístics 
associats que ja d’entrada controlen determinats inte-
ressos financers i empresarials, sense que concorrin 
causes excepcionals que ho justifiquin. Perquè és evi-
dent que impulsar l’oferta turística a Catalunya, fina-
litat de caràcter general, legítima pel conjunt del país,  
no té res a veure amb els veritables objectius d’aquest 
projecte –que el que fa és limitar els instruments a un 
punt territorial i un projecte empresarial determinat 
sense causa que justifiqui ni l’excepcionalitat, ni la re-
serva ni la urgència.

A la sentència 129/2013, de 4 de juny (fonament jurí-
dic quart), el Tribunal Constitucional estableix que són 
lleis singulars 

Aquellas dictadas en atención a un supuesto de hecho 
concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia 
en la adopción y ejecución de la medida tomada por el 
legislador ante ese supuesto de hecho aisaldo en la Ley 
singular u no comunicable con ningún otro.

El contingut del projecte de llei objecte de discussió 
beneficia a algun subjecte diferent que el centre recre-
atiu turístic de Vila-seca Salou?

Però, no només això, sinó com recorda el Tribunal 
Constitucional a la sentència 166/1986, de 19 de de-
sembre, derivada de l’anomenat cas Rumasa, 

la adopción de Leyes singulares debe estar circunscrita 
a aquellos caos excepcionales que, por su extraordina-
ria trascendencia y complejidad, no son remediables 
por los instrumentos de que dispone la Administra-
ción, constreñida a actuar con sujeción al principio de 
legalidad, ni por los instrumentos normativos ordina-
rios, haciéndose por ello necesario que el legislador 
intervenga singularmente, al objeto exclusivo de arbi-
trar solución adecuada a una situación singular.
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II. Aspectes que afecten a l’ordenació del 
territori, l’urbanisme i l’autonomia local i 
l’exercici de les competències urbanístiques, 
posats en relació amb els principis 
constitucionals d’igualtat davant la llei i no 
discriminació per raó d’interessos singulars i 
violació del principi d’autonomia local

Preceptes qüestionats 

Art. 2 disposició addicional primera lletra b): L’edi-
ficabilitat dels espais destinats a activitats de jocs i 
apostes, a usos hotelers i a usos comercials és la que 
determina el planejament urbanístic. La superfície de 
sòl destinat a usos residencials, hotelers i de joc i apos-
tes no pot superar el trenta per cent de la superfície to-
tal del centre recreatiu turístic.

Art. 2 disposició addicional segona 1): No obstant el 
que estableix la disposició addicional primera, per 
mitjà d’un pla director urbanístic pot reordenar l’àm-
bit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou i 
establir els paràmetres corresponents per als diferents 
usos, inclosos els de jocs i apostes –admesos fora de 
l’àrea del parc temàtic d’atraccions–, sense subjecció 
als paràmetres urbanístics que estableixen aquesta llei 
i les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

Art. 2 disposició addicional segona 2). El pla director 
urbanístic pot classificar i qualificar el sòl i establir 
la resta de determinacions a què fa referència l’article 
56.6 del text refós de la Llei d’urbanisme.

Art. 2 disposició addicional segona 5). Fora de l’àrea 
del parc temàtic d’atraccions del centre recreatiu tu-
rístic de Vila-seca i Salou no es poden instal·lar parcs 
temàtics d’atraccions, atraccions recreatives mecàni-
ques, parcs aquàtics ni serveis complementaris propis 
dels parcs temàtics d’atraccions equivalents als exis-
tents en el moment de l’entrada en vigor de la Llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc.

Normes constitucionals i estatutàries que es 
consideren infringides

Art. 14 CE: Los españoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o culaqui-
er otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 47 CE: Todos los espanyoles tienen derecho a dis-
frutar de una vivenda digan y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias y es-
teblecerán las normas pertinentes para hacer efecti-
vo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la espe-
culación. La comunidad participarà en las plusvalías 
que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Art. 137 CE: El Estado se organiza territorialmen-
te en municipios, en provincias y en las Comunidades 

Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades 
gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 
intereses.

Art. 139.1 CE: Todos los españoles tienen los mismos 
derechos y obligaciones en cualquier parte del territo-
rio del Estado.

Art. 140 CE: La Constitución garantiza la autonomía 
de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurí-
dica plena. Su gobierno y administración corresponde 
a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Al-
caldes y los Concejales.

Art. 84.1 EAC: Aquest Estatut garanteix als munici-
pis un nucli de competències pròpies que han d’ésser 
exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, 
subjecta només a control de constitucionalitat i de le-
galitat.

Art. 84.2 EAC: Els governs locals de Catalunya tenen 
en tot cas competències pròpies sobre les matèries se-
güents, en els termes que determinin les lleis: a) L’orde-
nació i la gestió del territori, l’urbanisme i la discipli-
na urbanística i la conservació i el manteniment dels 
béns de domini públic local.

Article 149.5 lletra b) EAC: Correspon a la Generali-
tat, en matèria d’urbanisme, la competència exclusiva, 
que inclou en tot cas: b) La regulació del règim jurídic 
de la propietat del sòl, respectant les condicions bàsi-
ques que l’Estat estableix per garantir la igualtat de 
l’exercici del dret a la propietat.

Aquesta disposició (lletra b) es considera infringida en 
l’aplicació al cas objecte del projecte de llei, si és po-
sada en relació amb el que disposa l’Article 149 1.1ª de 
la CE: L’Estat té competència exclusiva sobre les ma-
tèries següents: La regulación de las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad de todos los espanyoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales.

Fonaments jurídics

Tal com s’ha dit, el projecte de llei objecte de debat 
contempla a l’article 2, disposició addicional segona 
punt 1 fixa que 

no obstant el que estableix la disposició addicional 
primera, per mitjà d’un pla director urbanístic es pot 
reordenar l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-
seca i Salou i establir els paràmetres corresponents per 
als diferents usos, inclosos els de jocs i apostes –adme-
sos fora de l’àrea del parc temàtic d’atraccions–, sen-
se subjecció als paràmetres urbanístics que establei-
xen aquesta llei i les disposicions reglamentàries que 
la desenvolupen.

Per tant, la modificació de la llei 2/1989, de centres re-
creatius turístics, inclou, un cop s’hagi aprovat la llei, 
redactar un Pla Director Urbanístic (PDU) que defi-
nirà el planejament de la zona; incorporarà nous usos 
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del sòl (actualment només residencials); i delimitarà el 
sòl edificable.

No només això, sinó que l’article 2 (del mateix projec-
te de llei) disposició addicional primera estableix, pri-
mer, a l’apartat b) que

L’edificabilitat dels espais destinats a activitats de jocs 
i apostes, a usos hotelers i a usos comercials és la que 
determina el planejament urbanístic.

Però seguidament afegeix (assevera) que: la superfície 
de sòl destinat a usos residencials, hotelers i de joc i 
apostes no pot superar el trenta per cent de la superfí-
cie total del centre recreatiu turístic.

És a dir, a la primera part d’una disposició del projecte 
de llei s’afirma el respecte i acatament del planejament 
urbanístic existent –com no caldria dir-ho en una llei– 
sinó fons una llei «ad hoc», però seguidament s’esta-
bleixen –en la mateixa disposició– unes excepcions i 
limitacions: es fixa el volum de superfície edificable 
i encara que (i molt astutament) la construcció de la 
locació està formulada en negatiu, la conseqüència 
és que si fins ara els metres quadrats edificables són 
500.000, amb la modificació legislativa proposada (no 
pot superar el trenta per cent) passarà a 2.475.000 mi-
lions de m2, és a dir, cinc vegades més.

Per tant, el projecte objecte de debat preveu, primer, la 
redacció d’un PDU, i, segon, amplia en cinc vegades 
l’existent la superfície urbanitzable del centre recreatiu 
turístic de Vila-seca i Salou. Dues mesures que violen 
l’autonomia municipal.

No es respecta el deure de que la comunitat participi 
en les plusvàlues que resultaran dels importants incre-
ments d’aprofitaments urbanístics en termes d’edifica-
bilitat i usos admesos, que la llei concedeix de forma 
absolutament gratuïta. Com es pot veure en les dispo-
sicions impugnades d’aquest projecte de llei no es con-
templa com la comunitat –tant la local dels territori on 
s’ubiqui aquesta nova edificabilitat i els nous aprofi-
taments urbanístics, com el conjunt de la comunitat –
han de rebre la part corresponent de les plusvàlues que 
es derivaran de la concessió dels brutals increments 
d’edificabilitat.

Sobre l’autonomia local. Segons l’article 137 de la 
Constitució espanyola, el estado se organiza territorial- 
mente en municipios, en provincias y en las Comuni-
dades Autónomas que se constituyan. Todas estas enti-
dades gozan de autonomías para la gestión de sus res-
pectivos intereses. Principi que recull també l’article 
140 de la Carta magna quan estableix que la Constitu-
ción garantiza la autonomía de los municipios. Estos 
gozarán de personalidad jurídica plena.

Alhora, la Carta Europea d’Autonomia Local, ratifica-
da per l’Estat espanyol el 20 de gener de 1988 i publi-
cada al BOE el 24 de febrer de 1989, que té la consi-
deració de tractat internacional vàlidament celebrat i, 
per tant, forma part de l’ordenament jurídic espanyol 

des de la publicació al butlletí oficial (article 96 CE), 
estableix a l’article 3.1 que per autonomia local s’entén 
el dret i la capacitat efectiva de les entitats locals a or-
denar i gestionar una part dels assumptes públics, en el 
marc de la llei, sota la seva pròpia responsabilitat i en 
benefici dels seus habitants i a l’article 4 adverteix que 
les competències encomanades a les Entitats Locals, 
han de ser normalment plenes i completes. No es po-
den qüestionar ni limitar per part de cap altre autoritat 
central o regional, més enllà que estableixi la llei.

L’article 25.2 de la Llei de Bases de Règim Local es-
tableix que el municipi és qui té competència en urba-
nisme i ordenació del territori. Aquesta potestat s’in-
cardina en el substrat polític derivat de l’autonomia 
municipal: la participació democràtica del veïnat en el 
planejament no s’ha justificat per la seva condició ac-
cidental de propietaris sinó per l’estatus de veïns i veï-
nes. Aquesta participació comprèn tant la intervenció 
directe com la que es vehicula mitjançant els repre-
sentants democràticament escollits. Per tant, anul·lar 
l’autonomia municipal amb relació a la tasca planifi-
cadora i d’ordenació del territori suposa lesionar una 
projecció del principi democràtic i del dret fonamental 
a la participació política consagrat a l’article 23 de la 
Constitució espanyola.

En la mesura que els apartats 1 i 5 de la referida dispo-
sició 2ª del projecte de llei citat estableix una exemp-
ció singular i no justificada ni reglada, en favor del 
futur Pla Director urbanístic –a redactar sense inter-
venció dels municipis– i sense subjecció a les normes 
legals urbanístiques d’aplicació general, (la número1) 
a l’hora que en la número 5 s’estableix una prohibi-
ció o limitació singular a que es puguin establir d’altres 
parcs temàtics fora dels que han donat lloc al interès 
particular que el projecte de llei empara, ni que sigui 
complint amb els requeriments urbanístics i legals de 
general aplicació, això suposa una clara infracció del 
principi d’igualtat davant la llei i una discriminació 
positiva –no justificada per raons d’interès públic ni 
social– a favor dels promotors del parc temàtic i de la 
zona de joc i apostes singularitzada i determinada per 
l’àmbit territorial i pels interessos empresarials pels 
que s’ha confegit aquest projecte de llei.

La infracció del principi d’autonomia local també re-
sulta evidenciat per la omissió o limitació singular de 
les competències urbanístiques dels Ajuntaments, tant 
els dels àmbits territorials objecte del projecte de llei 
com dels Ajuntaments de Catalunya en general, per 
les limitacions i prohibicions de l’exercici de les seves 
competències urbanístiques, en funció de les excepci-
ons i limitacions que se’ls imposen, per afavorir a uns 
interessos singulars i delimitats territorialment, sense 
que ho justifiqui cap raó d’interès públic general.

En resum, pel que fa aquest extrem: les mesures con-
templades al projecte de llei de modificació de la llei 
2/1989 de centres recreatius turístics en matèria d’or-
denació territorial (redacció d’un PDU i delimitació al 
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projecte del volum de la superfície urbanitzable) violen 
l’autonomia municipals en matèria urbanística, no ga-
ranteixen el dret dels ens locals afectats a expressar el 
seu criteri en el procés d’ordenació del propi municipi.

La supressió de la discrecionalitat local en el procés 
d’ordenació territorial, suposa eliminar la capacitat de 
l’ens local per ordenar el sòl, la qual cosa implica (en 
definitiva) privar les municipis d’executar polítiques 
públiques pròpies; polítiques que responguin a la vo-
luntat de la col·lectivitat, que, com a ens territorial, re-
presenta.

III. Aspectes que afecten a la protecció dels 
drets dels consumidors i usuaris, protecció de 
la infància, joc a crèdit, visibilitat i audibilitat 
de les crides sonores procedents de les 
màquines de joc

Preceptes qüestionats

Art. 7: Establiments de joc dels centres recreatius tu-
rístics. 1. Sens perjudici de les disposicions que aplica-
bles amb caràcter general, les àrees destinades al joc 
en els centres recreatius turístics poden ésser visibles 
des d’altres zones del centre recreatiu turístic no de-
dicades al joc. 2. En les àrees destinades al joc en els 
centres recreatius turístics es poden utilitzar màquines 
o jocs amb sons que eventualment es puguin sentir des 
d’altres zones del centre recreatiu turístic no dedica-
des al joc.

Art. 11: Intermediació en les activitats de joc. 1. Po-
den efectuar la intermediació en les activitats de joc, 
que poden incloure les de crèdit, les persones jurídi-
ques autoritzades per l’òrgan de l’Administració com-
petent que estiguin inscrites en el Registre d’empreses 
autoritzades.

Normes constitucionals i estatutàries que es 
consideren infringides

Art. 39 CE: 1. Los poderes públicos aseguran la pro-
tección social, económica y jurídica de la família;  
2 [...]; 3 [...]; 4. Los niños gozarán de la protección pre-
vista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos.

Aquesta última disposició –article 39.4 CE– s’ha de 
posar en relació amb el que preveuen els articles 19, 
27 i concordants de la Convenció sobre els Drets dels 
Infants, adoptada per l’Assemblea General de les Na-
cions Unides el 20 de novembre de 1989.

Art. 51 CE: Los poderes públicos garantizarán la de-
fensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, me-
diante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud 
y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Art. 28 EAC: Drets dels consumidors i usuaris. 1. Les 
persones, en llur condició de consumidores i usuàries 

de béns i de serveis, tenen dret a la protecció de llur 
salut i seguretat. També tenen dret a una informació 
veraç i entenedora sobre les característiques i els preus 
dels productes i dels serveis, a un règim de garanties 
dels productes adquirits i dels subministraments con-
tractats i a la protecció de llurs interessos econòmics 
davant conductes abusives, negligents o fraudulentes.

Fonaments jurídics

Les dues normes mencionades del projecte de llei 
sols es poden interpretar com a vulneradores de drets 
i deures fonamentals –constitucionals i estatutaris 
enunciats com vulnerats– i això per tal com: 

La primera –article 7– és clarament afavoridora i ins-
tigadora de l’accés al joc o l’atracció cap a les zones de 
jóc i apostes dels casinos que s’ubicaran sense solució 
de continuïtat amb l’àrea dels parcs temàtics, de les 
persones individuals, però també grups familiars i es-
pecialment infants i joves– que estaran visitant i fent 
activitats en les zones recreatives i lúdiques de caràc-
ter familiar i adreçades especialment als infants.

I la segona disposició –l’article 11– és també clara-
ment afavoridora i instigadora al joc i a fer despeses 
excessives en el joc i apostes per damunt de les possi-
bilitats econòmiques dels jugadors, en la mesura que 
es preveu la possibilitat de que el mateix empresari del 
joc i apostes, pugui realitzar activitats de «crèdit» en 
el mateix àmbit, facilitant el que es considera com a 
«joc a crèdit» que va contra els interessos dels consu-
midor en la mesura en que la immediatesa del crèdit 
al costat del lloc on s’està jugant o apostant amb di-
ners, suposa indefectiblement que el consumidor po-
drà deixar-se portar per impulsos momentanis, fruit 
de la dinàmica del joc, de forma que se’ls instiga a 
gastar més del que tenia previst i per damunt de la seva 
estabilitat i capacitat econòmica, amb més que possi-
ble incidència en ludopaties no declarades, ocultes o 
síndrome similar que el pugui afectar en aquell mo-
ment, sense disposar de la distància física i temporal 
que l’ajudi a poder-s’ho repensar o a perdre el impuls 
de jugar. Aquesta norma, article 11.1, joc a crèdit, ha 
de ser considerada clarament abusiva i perjudicial pels 
drets dels consumidors i usuaris, tant dels casinos com 
dels parcs temàtics propers.

IV. Així mateix es qüestiona la constitucionalitat 
de l’article 11.1 del projecte de llei, relatiu 
a que «la intermediació en les activitats de 
joc pot incloure les de crèdit», a favor de les 
persones jurídiques autoritzades per organitzar 
jocs i apostes en els casinos, per infringir la 
competència exclusiva de l’Estat en matèria 
d’ordenació del crèdit, amb infracció de l’article 
149.1.11 de la Constitució espanyola de 1978

A més, resulta absolutament incoherent, des del punt 
de vista constitucional i estatutari, i va contra els prin-
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cipis de legalitat, d’interdicció de l’arbitrarietat i de la 
prohibició de la discriminació –ja invocats, i que aquí 
es donen també com a vulnerats pel precepte qüesti-
onat– que es permeti i autoritzi que l’activitat de in-
termediació en el joc inclogui també les activitats de 
crèdit, a realitzar en el mateix establiment on es prac-
tiquen el joc i les apostes.

Precepte qüestionat

Art. 11.1: Poden efectuar la intermediació en les acti-
vitats de joc, que poden incloure les de crèdit, les per-
sones jurídiques autoritzades per l’òrgan de l’Adminis-
tració competent que estiguin inscrites en el Registre 
d’empreses autoritzades.

Normes constitucionals i estatutàries que es 
consideren infringides

Art. 149.1.11 CE: El Estado tiene competencia exclusi-
va sobre las siguientes materias: 11ª Sistema moneta-
rio: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la or-
denación de crédito, banca y seguros.

Art. 9 CE: 1. Los ciudadanos y los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del ordena-
miento jurídico. 2 [...]. 3. La Constitución garantiza el 
principio de legalidad, la jerarquía normativa, la pu-
blicidad de las normas, la irretroactividad de las dis-
posiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la res-
ponsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos.

Art. 14 CE: Los espanyoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualqui-
er otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 139.1 CE: Todos los espanyoles tienen los mismos 
derechos y obligaciones en cualquier parte del territo-
rio del Estado.

Art. 149.1.1ª CE: El Estado tiene competencia exclusi-
va sobre las siguientes materias: 1ª La regulación de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los espanyoles en el ejercicio de los derechos y en 
el cumplimiento de los deberes constitucionales.

V. Aspectes que afecten a la igualtat davant 
la llei, prohibició de l’arbitrarietat i de la 
discriminació per raons socials o econòmiques 
de qualsevol tipus

Preceptes qüestionats

Art. 3: Titulars d’autoritzacions per a les activitats de 
joc en els centres recreatius turístics. 1. En els centres 
recreatius turístics només poden organitzar, explotar 
i practicar les activitats de joc i apostes a què fa refe-
rència aquesta llei les entitats següents: 1 [...]. 2. Per a 

ésser titulars de les autoritzacions per al desenvolupa-
ment de jocs i apostes en centres recreatius turístics, 
les persones jurídiques i llurs socis, directius, repre-
sentants o administradors no es poden trobar en cap 
de les circumstàncies següents: a) [...]; b) [...]: c) Ha-
ver estat sancionats mitjançant resolució ferma per la 
comissió de tres infraccions molt greus o més en els 
dos darrers anys per incompliment de la normativa de 
Catalunya o de l’Estat en matèria de joc; d) [...]: e) Ha-
ver estat sancionats mitjançant resolució ferma per la 
comissió de tres infraccions greus o més en els darrers 
dos anys per incompliment de la normativa tributà-
ria específica sobre joc o apostes; f) [...] g) Haver estat 
sancionats mitjançant resolució ferma per la comis-
sió d’una infracció greu o molt greu en els dos darrers 
anys per incompliment de la normativa en matèria de 
prevenció del blanqueig de capitals i del finançament 
del terrorisme.

Art. 19: Modificació del Reglament de casinos de joc, 
aprovat pel Decret 204/2001, del 24 de juliol. Es mo-
difica la lletra h de l’apartat 1 de l’article 5 del Regla-
ment de casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, 
del 24 de juliol, que resta redactada de la manera se-
güent: h) Cap societat no pot ésser titular de més de sis 
autoritzacions per a la instal·lació de casinos a Cata-
lunya.»

Normes constitucionals i estatutàries que es 
consideren infringides

Art. 9 CE: 1. Los ciudadanos y los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del ordena-
miento jurídico. 2 [...]. 3. La Constitución garantiza el 
principio de legalidad, la jerarquía normativa, la pu-
blicidad de las normas, la irretroactividad de las dis-
posiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la res-
ponsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos.

Art. 14 CE: Los espanyoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualqui-
er otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 139.1 CE: Todos los espanyoles tienen los mismos 
derechos y obligaciones en cualquier parte del territo-
rio del Estado.

Art. 149.1.1ª CE: El Estado tiene competencia exclusi-
va sobre las siguientes materias: 1ª La regulación de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los espanyoles en el ejercicio de los derechos y en 
el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Fonaments jurídics

Resulta absolutament injustificat I presenta indicis de 
arbitrarietat que, en una matèria tan sensible com és el 
joc, i amb la voluntat que s’expressa a la llei d’evitar il-
lícits penals i perjudicis de caràcter social, moral, etc., 
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el projecte de llei estableixi unes mesures tan laxes per 
poder tenir accés a les llicències per casinos i pràcti-
ques de joc, com és el fet que en puguin ser titulars per-
sones o empreses que en els darrers dos anys, anteriors 
al moment de demanar la llicència, hagin estat sanci-
onats fins a dues vegades, per actuacions tan punibles 
com infraccions greus en matèria de joc i apostes, fis-
calitat i similar, i, en canvi, es limiti la prohibició a una 
infracció greu o molt greu en els dos darrers anys per 
incompliment de la normativa en matèria de prevenció 
del blanqueig de capitals i del finançament del terroris-
me? Res explica ni justifica l’establiment de tant con-
tradictòries condicions. Que en lloc de limitatives i ga-
rantistes dels interessos generals, són en realitat un aval 
per tal que persones i empreses no idònies, pugui ser 
concessionaris o titulars d’autoritzacions en matèria tan 
delicada com el joc, les apostes, els casinos.

Perquè aquest afavoriment d’aquells que hagin pogut 
cometre fins a dues infraccions greus en temes tan 
sensibles com el joc, apostes i fiscalitat associada en 
els dos darrers anys, i tot i així se’ls permeti accedir a 
una llicència per un casino? Quan hauria de tractar-se 
de tolerància zero amb relació a aquests antecedents.

En definitiva, aquestes normes que es proposen la 
constitucionalitat de les quals s’impugna, en lloc d’una 
limitació objectiva i d’una garantia del interès comú, 
es converteixen en un salconduit per a empreses i per-
sones del sector del joc i de les apostes que tot i no ser 
idònies per haver delinquit en el mateix camp d’activi-
tat, se’ls fa una veritable dispensa, quan –com és prou 
sabut– el fet de tenir antecedents penals i encara més 
la reincidència, per infraccions que afectin a l’àmbit 
de l’actuació contractual o concessional és un impedi-
ment absolut per ser contractat –veure en aquest sen-
tit la legislació de contractació de les administracions 
públiques.

El mateix cal dir amb relació a l’article 19. h) del pro-
jecte de llei, en quan al caràcter arbitràriament afavo-
ridor dels interessos privats dels promotors dels casi-
nos quan se’ls autoritza per tal que puguin ser titulars 
de fins a sis casinos: Per què sis? Perquè en l’àmbit de 
l’actuació objecte del projecte es volen construir pre-
cisament sis casinos, és a dir la norma no és una limi-
tació o una garantia, sinó una disposició arbitrària que 
afavoreix –discrimina positivament– als promotors de 
la iniciativa contra el interès general i contra el interès 
d’altres ciutadans i empreses.

VI. Infracció del deure a contribuir a les 
càrregues públiques amb progressivitat, 
proporcionalitat i igualtat 

Preceptes qüestionats

Art.17: Modificació de la Llei 25/1998, del 31 de de-
sembre, de mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro 1. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de 

l’article 33 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
que resta redactada de la manera següent: 1 [...]; 2. Es 
modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 33 de la 
Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures adminis-
tratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redac-
tada de la manera següent: c) El tipus impositiu apli-
cable als casinos de joc és del 10%.

Normes constitucionals i estatutàries que es 
consideren infringides

Art. 31 CE: Todos contribuirán al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económi-
ca mediante un sistema tributario justo inspirado en 
los principios de igualdad y progresividad que, en nin-
gún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Art. 9 CE: 1. Los ciudadanos y los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del ordena-
miento jurídico. 2 [...]. 3. La Constitución garantiza el 
principio de legalidad, la jerarquía normativa, la pu-
blicidad de las normas, la irretroactividad de las dis-
posiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la res-
ponsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos.

Art. 14 CE: Los espanyoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o culaqui-
er otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 139.1 CE: Todos los espanyoles tienen los mismos 
derechos y obligaciones en cualquier parte del territo-
rio del Estado.

Fonaments jurídics

La rebaixa fiscal del 50 % al 10% de la imposició so-
bre el joc, molt per dessota de la mitjana impositiva de 
qualsevol altra activitat econòmica, incloses les rendes 
del treball, de les societats o d’altres rendiments i be-
neficis obtinguts per d’altres activitats. La llei no jus-
tifica en absolut aquesta rebaixa fiscal impròpia, que 
constitueix una excepció inadmissible i que conculca 
els principis de la igualtat i la proporcionalitat en la 
contribució a les càrregues fiscals, en perjudici dels in-
teressos generals.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

David Fernàndez i Ramos, portaveu; Quim Arrufat 
Ibáñez, portaveu adjunt; Isabel Vallet Sànchez, dipu-
tada, del G Mixt; Jaume Bosch i Mestres, diputat; 
Dolors Camats i Luis, portaveu; David Companyon 
i Costa, Hortènsia Grau Juan, diputats; Joan Herrera 
Torres, president; Laura Massana Mas, diputada; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt; Salvador Milà i Solsona, 
Marta Ribas Frías, Josep Vendrell Gardeñes, Lorena 
Vicioso Adria, Marc Vidal i Pou, Sara Vilà Galan, di-
putats, del GP ICV-EUiA
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Pla general de seguretat de Catalunya 2014-
2015
Tram. 334-00065/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 62638 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

d’Interior: Mesa del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

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

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat del dia d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que 
es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova el Pla 
general de seguretat de Catalunya 2014-2015, que s’ad-
junta com a annex a aquest Acord, i s’acorda trame-
tre’l al Parlament de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el vuit d’abril de dos mil catorze.

Barcelona, el 8 d’abril de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Acord

del Govern pel qual s’aprova el Pla general de 
seguretat de Catalunya 2014-2015

L’article 164.1.a de l’Estatut d’autonomia atribueix a la 
Generalitat de Catalunya, en matèria de seguretat pú-
blica i d’acord amb el que disposa la legislació estatal 
la planificació i la regulació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya i l’ordenació de les policies lo-
cals.

L’article 15 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya estableix 
que el Govern, en l’exercici de les seves competències, 
a proposta del conseller o consellera del departament 
competent en matèria de seguretat pública i amb el co-
neixement previ de la Comissió del Govern per a la 
Seguretat i del Consell de Seguretat de Catalunya, ha 
d’aprovar el Pla general de seguretat de Catalunya, que 
té una periodicitat biennal i que ha d’integrar les pre-
visions generals de riscs, actuacions i mitjans, inclosos 

els de seguretat privada, en matèria de seguretat ciuta-
dana, emergències, seguretat viària i altres que afectin 
la convivència ciutadana i la seguretat de les persones 
i els béns a Catalunya. En l’elaboració del Pla s’han de 
tenir en compte les recomanacions del Consell de Se-
guretat de Catalunya i s’ha de presentar al Parlament 
de Catalunya.

Aquest Pla general de seguretat de Catalunya ha d’es-
tablir les directrius i els criteris tècnics per a l’elabora-
ció dels plans locals i regionals de seguretat, a l’efecte 
d’aconseguir-ne la coordinació i la integració adequades.

De conformitat amb l’Acord del Govern de 26 de ju-
liol de 2005, pel qual es constitueix la Comissió de 
Govern per la Seguretat i es designen els seus mem-
bres, aquesta Comissió està presidida pel president de 
la Generalitat i està integrada per totes les persones ti-
tulars dels departaments que conformen el Govern de 
la Generalitat.

Aquest Pla general de seguretat de Catalunya ha estat 
tramès als membres del Consell de Seguretat de Cata-
lunya per al seu coneixement.

D’acord amb l’article 4.3.f) de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, correspon a la persona titular del departa-
ment amb competència en seguretat pública elaborar 
i sotmetre a l’aprovació del Govern el Pla general de 
Catalunya.

Per tot l’exposat, vist pel Consell de Seguretat de Ca-
talunya, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

Acorda

1. Aprovar el Pla general de seguretat de Catalunya 
2014-2015 que consta en l’annex.

2. Presentar al Parlament de Catalunya el Pla general 
de seguretat de Catalunya 2014-2015.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

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



22 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 304

4.87.05. INFORMACIó 96

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel 
Parlament contra la Llei de l’Estat 20/2013, 
del 9 de desembre, de garantia de la unitat 
de mercat
Tram. 380-00002/10

Coneixement del recurs
Reg. 63533 / Provisió del president 

del TC del 14.04.2014

Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel 
Parlament contra la Llei orgànica 8/2013, del 
9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa
Tram. 380-00003/10

Coneixement del recurs
Reg. 63532 / Provisió del president 

del TC del 14.04.2014

Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació de les assegurances de res-
ponsabilitat civil i patrimonial i de danys del 
Parlament de Catalunya
Tram. 630-00002/10

Anunci

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 15 d’abril de 2014, per 
la qual s’acorda de convocar la licitació pública per a 
la contractació de les assegurances de responsabilitat 
civil i patrimonial i de danys del Parlament de Catalu-
nya (exp. 630-00002/10)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya. Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: contractació de diverses pò-
lisses d’assegurances (expedient número 630-00002/10).

Lot 1 (RC): Cobertura d’assegurances de responsabili-
tat civil i patrimonial.

CPV: 66516400.

Lot 2 (Danys): Cobertura d’assegurances de tot risc de 
danys materials.

CPV: 66515000.

b) Termini d’execució: des de les 0 hores de l’1 de ju-
liol de 2014 fins a les 24 hores del 30 de juny de 2015, 
prorrogable anualment fins a un màxim de cinc anys.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: 
no.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 32.250 € (IVA ex-
clòs).

Lot 1 (RC): 6.250 € (IVA exclòs).

Lot 2 (Danys): 26.000 € (IVA exclòs).

b) Valor estimat del contracte: 193.500 € (IVA exclòs).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA exclòs).

6. Requisits específics del contractista

Els que estableix la clàusula 18 del plec de clàusules 
administratives particulars.

7. Criteris de valoració

Els criteris de valoració dels dos lots són avaluables 
automàticament.

Lot 1 (RC): Cobertura d’assegurances de responsabili-
tat civil i patrimonial.

a) Oferta econòmica: de 0 a 60 punts.

b) Millores i prestacions addicionals: de 0 a 40 punts, 
els quals es reparteixen de la manera següent: 

– Garantia de responsabilitat civil derivada de la in-
fracció de les obligacions derivades de la Llei orgànica 
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal: de 0 a 5 punts.



22 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 304

4.90.15. INFORMACIó 97

– En cas d’incloure la garantia de responsabilitat civil de-
rivada de la infracció de les obligacions derivades de la 
Llei orgànica 15/1999, es valorarà l’increment de la suma 
assegurada de 40.000 € per sinistre i any: de 0 a 5 punts.

– En cas d’incloure la garantia de responsabilitat civil 
derivada de la infracció de les obligacions derivades  
de la Llei orgànica 15/1999, es valorarà la disminució de  
franquícia establerta en 3.000 €: de 0 a 5 punts.

– Increment del límit de la indemnització inclosa en 
l’apartat del plec de prescripcions tècniques «Límits de 
la indemnització» actualment establert en 2.400.000 € 
per sinistre i any: de 0 a 15 punts.

– Increment del límit de despeses de la direcció jurí-
dica de l’apartat 6 del plec de prescripcions tècniques 
inclòs en l’apartat «Fiança i defensa» actualment esta-
blert en 10.000 €: de 0 a 7,5 punts.

– La derogació de l’exclusió de les reclamacions deri-
vades de danys patrimonials purs o primaris de l’apar-
tat 14.a inclòs en l’apartat «Riscos exclosos» del plec 
de prescripcions tècniques: de 0 a 2,5 punts.

Lot 2 (Danys): Cobertura d’assegurances de tot risc de 
danys materials.

a) Oferta econòmica: de 0 a 60 punts.

b) Millores i prestacions addicionals: de 0 a 40 punts, 
els quals es reparteixen de la manera següent: 

– Garantia de vehicles en repòs: de 0 a 8 punts.

– Increment del percentatge establert en un 20% en la 
clàusula de «Cobertura automàtica» del marge de no-
ves incorporacions inclòs dins les «Clàusules especi-
als»: de 0 a 6 punts.

– Increment del límit d’«Honoraris de pèrits i professio-
nals» actualment establert en 180.000 €: de 0 a 5 punts.

– Increment del límit de «Desperfectes per robatori» 
actualment establert en 24.000 €: de 0 a 4 punts.

– Increment del límit de «Reposició de títols, valors, 
arxius i fitxers» actualment establert en 60.000 €: de 
0 a 4 punts.

– Increment del límit de robatori de contingut actual-
ment establert en 300.000 €: de 0 a 4 punts.

– Increment del límit de robatori de continent actual-
ment establert en 300.000 €: de 0 a 4 punts.

– Increment del límit de béns de propietat de tercers 
actualment establert en 300.000 €: de 0 a 2 punts.

– Inclusió de la garantia de furt: de 0 a 2 punts.

– En cas d’incloure la garantia de furt, increment del lí-
mit d’indemnització establert en 1.500 €: de 0 a 1 punt.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya. Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc 
de la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 937 063 045.

e) Fax: 933 046 539.

f) Adreça electrònica: msala@parlament.cat.

g) Perfil del contractant: www.parlament.cat/contrac-
tacions.

h) Data límit d’obtenció de documents i informació:  
7 de maig de 2014.

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9 a 14 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 8 de maig de 2014.

b) Documentació que cal presentar: la que estableix la 
clàusula 18 del plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secre-
taria General.

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat dels 
dies o tardes declarats festius), matins de 9 a 14 h i tar-
des de 16 a 18.30 h. Per a més informació, consulteu 
la pàgina web: 

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamenta-
ria/registre-general

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 27 
de maig de 2014 a les 13 h a l’adreça indicada en el 
punt 8.b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules econòmiques i administratives particulars i en el 
de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis 

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad-
judicatària.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

mailto:msala@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
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Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 15.04.2014

Secretaria General

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 15 
d’abril de 2014, d’acord amb el que estableix la clàusu-
la dissetena del plec de clàusules administratives que 
determina la composició de la Mesa de contractació, 
ha acordat nomenar com a membres d’aquesta els se-
güents: 

President: la presidenta del Parlament de Catalunya, o, 
en substitució d’aquesta, el vicepresident segon, Lluís 
M. Corominas.

Vocals: 

– Miquel Iceta, secretari primer de la Mesa del Par-
lament, o, en substitució d’aquest, el secretari segon, 
Pere Calbó.

– David Pol, oïdor de comptes, o, en substitució d’a-
quest, Maria Guiu, Interventora adjunta del Departa-
ment d’Oïdoria de Comptes i Tresoreria.

– Anna Casas, lletrada del Parlament, o, en substitució 
d’aquesta, Ferran Domínguez, lletrat del Parlament.

– Maria Beascoa, cap de d’àrea de Planificació i Ges-
tió d’Infraestructures del Departament d’Infraes-
tructures, Equipaments i Seguretat, o, en substitució 
d’aquesta, Sara Marcé, cap de l’Àrea d’Equipaments 
i Seguretat del Departament d’Infraestructures, Equi-
paments i Seguretat.

– Christian Puig, arquitecte i gestor ambiental del De-
partament d’Infraestructures, Equipaments i Segure-
tat, o, en substitució d’aquest, Lluïsa Gaya, funcionà-
ria del Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat.

– Sandra Bosch, cap de la unitat de manteniment i con-
servació del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat, o, en substitució d’aquesta, Yolanda 
Tutusaus, funcionària del Departament d’Infraestruc-
tures, Equipaments i Seguretat.

Secretària: 

Maria Sala o Yasmina Garcia, ambdues funcionàries 
del Parlament.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general



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

 1.00. Reforma de l’Estatut d’autonomia
 1.01. Lleis i altres normes
 1.01.01. Lleis
 1.01.03. Decrets llei
 1.01.04. Decrets legislatius
 1.01.05. Reglament del Parlament
 1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 1.01.10. Normes de règim interior
 1.10. Resolucions
 1.15. Mocions
 1.17. Recomanacions
 1.20. Interpel·lacions
 1.25. Preguntes al Govern
 1.25.05. Preguntes orals en el Ple
 1.25.10. Preguntes orals en comissió 
 1.25.15. Preguntes per escrit
 1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 1.27.10. Preguntes orals en comissió
 1.27.15. Preguntes per escrit
 1.30. Altres tramitacions
 1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent 
 1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
 1.40.01. Exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu 
 1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 1.40.03. Coneixements de les propostes
 1.40.04. Acords amb relació al Comitè de les Regions 

 2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
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	Tram. 390-00061/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 64/X, sobre l’escola inclusiva
	Tram. 390-00064/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 65/X, sobre polítiques de seguretat pública
	Tram. 390-00065/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 66/X, sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades
	Tram. 390-00066/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 93/X, sobre les polítiques d’habitatge
	Tram. 390-00093/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 94/X, sobre el sector agroalimentari i el problema dels purins
	Tram. 390-00094/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 95/X, sobre el model de gestió de la salut pública a la regió sanitària de Lleida
	Tram. 390-00095/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 96/X, sobre les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic
	Tram. 390-00096/10
	Designació de la Comissió competent


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00933/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00934/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de
	Tram. 352-00935/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00936/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’E
	Tram. 352-00937/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, metge i membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00938/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00939/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00940/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00941/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00942/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona - Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 d
	Tram. 352-00943/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00944/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00945/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00946/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00947/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00948/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00949/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00950/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Raventós, president de la Xarxa Renda Bàsica i professor de sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d
	Tram. 352-00951/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé Blasco, exconseller de Treball i Indústria, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00952/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sara Berbel, doctora en psicologia social per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00953/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carolina Homar, consultora en polítiques socials públiques i tercer sector, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00954/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Fantova, consultor social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00955/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00956/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, metge i impulsor de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00957/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de
	Tram. 352-00958/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
	Tram. 352-00959/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cataluny
	Tram. 352-00960/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00961/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, en representació de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24
	Tram. 352-00962/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00963/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00964/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00965/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00966/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00967/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cataluny
	Tram. 352-00968/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Arrels amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00969/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00970/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00971/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00972/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00973/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00974/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00975/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00976/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00977/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00978/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00979/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00980/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00981/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalun
	Tram. 352-00982/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cataluny
	Tram. 352-00983/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Truñó, representant de l’UNICEF Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00984/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00985/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General del Treball Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00986/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00987/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00988/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00989/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de
	Tram. 352-00990/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00991/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona - Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 d
	Tram. 352-00992/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00993/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00994/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau Marí-Klose, doctor en sociologia i professor de la Universitat de Saragossa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00995/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Cortinas, representant del Centre National de Recherche Scientifique, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00996/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Manel Busqueta, representant del Seminari d’Economia Crítica Taifa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00997/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Iglesias Fernández, representant de l’Associació Ecoconcern - Innovació Social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00998/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, representant de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-00999/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Sales, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auton
	Tram. 352-01000/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01001/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01002/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01003/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Borbonès Brescó, presidenta de Càritas, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01004/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Marquès Baró, president de la Creu Roja de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01005/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu
	Tram. 352-01006/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cataluny
	Tram. 352-01007/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01008/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Busquets Vila, director de la Fundació Arrels, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01009/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01010/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01011/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01012/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01013/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01014/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fepime de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01015/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01016/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01017/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alícia Adserà, professora de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs i membre associada de l’Office of Population Research a la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de la renda gara
	Tram. 352-01018/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gerard Padró i Miquel, catedràtic d’economia de la London School of Economics and Political Science i codirector del Programa de recerca en governabilitat i economia política de l’International Growth Centre, amb relació a la 
	Tram. 352-01019/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01020/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Oliver, economista i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01021/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de
	Tram. 352-01022/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esther Sánchez Torres, professora de dret privat d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01023/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, director de la Fundació Privada Trinijove i president de la Xarxa Europea d’Empreses d’Inserció Social (ENSIE), amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’art
	Tram. 352-01024/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01025/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01026/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01027/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels consells comarcals amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01028/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de les entitats d’iniciativa social col·laboradores del Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’articl
	Tram. 352-01029/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels sindicats més representatius amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01030/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de les organitzacions empresarials més representatives amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01031/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català de les Dones amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01032/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01033/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01034/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01035/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalun
	Tram. 352-01036/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.
	Tram. 352-01037/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu
	Tram. 352-01038/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01039/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01040/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01041/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01042/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una presentació de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01043/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01044/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Pinilla Pallejà, membre fundador i vicepresident de l’associació Red Renta Básica, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu
	Tram. 352-01045/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Antonio Noguera Ferrer, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca
	Tram. 352-01046/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Raventós Pañella, professor de sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01047/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bullich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01048/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01049/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01050/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de
	Tram. 352-01051/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01052/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01053/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Magda Mercader, experta en costos i beneficis de rendes socials, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01054/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Comín Oliveres, expresident de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
	Tram. 352-01055/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Sanzo, exresponsable del Programa de renda bàsica del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01056/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del cap de l’òrgan tècnic de la renda mínima d’inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01057/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Quiroga, director de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01058/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Lechuga, coordinador dels serveis socials de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01059/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montse Campama, coordinadora dels serveis socials de Sant Adrià de Besòs, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01060/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia d
	Tram. 352-01061/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Arrels amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01062/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01063/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01064/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01065/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01066/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01067/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia d
	Tram. 352-01068/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Casal dels Infants amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01069/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01070/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01071/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’UNICEF Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01072/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01073/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01074/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01075/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Creu Roja de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01076/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’OXFAM Intermón amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01077/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma «Pobresa Zero» amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01078/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Síndic de Greuges amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01079/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01080/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 352-01081/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió de Salut perquè expliqui la gestió de les llistes d’espera
	Tram. 356-00665/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació ALLEM - Agrupació Lleidatana d’Entitats de Suport a Persones amb Discapacitat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les persones amb discap
	Tram. 356-00669/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Acció Cívica i Comunitària davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui els plans de desenvolupament comunitari
	Tram. 356-00673/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la presidenta del zoològic de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació actual de les instal·lacions, el pla de viabilitat, l’estat de comptes i les actuacions previstes en el parc
	Tram. 356-00676/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del zoològic de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació actual de les instal·lacions, el pla de viabilitat, l’estat de comptes i les actuacions previstes en el parc
	Tram. 356-00677/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui l’Informe Insocat sobre la situació de la joventut
	Tram. 356-00678/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el procés de matriculació i sobre la planificació de l’adequació, ampliació i construcció d’equipaments educatius públics de primària i secundària
	Tram. 355-00126/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària núm. 31
	Convocada per al dia 24 d’abril de 2014


	4.67.	Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
	Presentació


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015
	Tram. 334-00065/10
	Presentació


	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.05.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
	Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament contra la Llei de l’Estat 20/2013, del 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat
	Tram. 380-00002/10
	Coneixement del recurs

	Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa
	Tram. 380-00003/10
	Coneixement del recurs


	4.90.	Règim interior
	4.90.15.	Contractació
	Contractació de les assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya
	Tram. 630-00002/10
	Anunci
	Nomenament de la Mesa de contractació
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 4 de març del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a 
secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el 
síndic H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar 
l’informe de fiscalització 3/2014, relatiu al Grup Barcelona de Serveis Municipals, comptes 
anuals consolidats, exercici 2011. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 27 de març de 2014 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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ABREVIACIONS 



BSM Grup Barcelona de Serveis Municipals 
BSMSA Barcelona de Serveis Municipals, SA 
CBSA Cementiris de Barcelona, SA 
CESPA Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA 
GTR Gestió i Tractament de Residus, SA 
m€ Milers d’euros 
MERCABARNA Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA 
PATSA Parc d’Atraccions Tibidabo, SA 
SCR Societat de capital risc 
SEMESA Selectives Metropolitanes, SAU 
SIRESA Solucions Integrals per als Residus, SAU 
TERSA Tractament i Selecció de Residus, SA 
UTE Unió temporal d’empreses 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 


1.1.1. Origen i finalitat 


De conformitat amb la normativa vigent, la Sindicatura de Comptes emet aquest informe de 
fiscalització relatiu al grup de societats integrades en la societat BSMSA (la societat do
minant), participada íntegrament per l’Ajuntament de Barcelona. 


La fiscalització practicada a la societat té l’origen en la iniciativa de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, plasmada en el Programa anual d’activitats vigent, aprovat pel Ple 
de la institució. 


L’objecte del treball ha estat la fiscalització del procediment efectuat per obtenir els 
comptes anuals consolidats de l’exercici 2011 del grup BSM, així com la verificació que 
s’ha complert la normativa en aquells aspectes revisats en el decurs del treball. 


1.1.2. Abast i metodologia 


L’abast i la metodologia del treball realitzat han estat els següents: 


•	 Verificació dels procediments de consolidació, amb la finalitat de poder expressar una 
opinió sobre els esmentats procediments. 


•	 Emissió d’unes conclusions sobre el compliment, en tots els aspectes significatius, de 
les normes aplicables a les activitats, operacions financeres i documentació relacio
nada, analitzades en el decurs del treball. Per aquesta raó, les conclusions no es poden 
utilitzar fora d’aquest context, ni es poden extrapolar a la resta de l’activitat desen
volupada per la societat durant el període examinat. 


En les conclusions del treball es fan constar tant les observacions de la verificació dels pro
cediments de consolidació i els incompliments i anomalies detectats en el decurs del treball 
com les recomanacions i mesures a emprendre per millorar el control intern, la gestió 
econòmica, financera, comptable i la prestació dels serveis que porta a terme la societat. 


1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Ajuntament i societat municipal 


El municipi de Barcelona està situat a la comarca del Barcelonès, a la província de 
Barcelona. El seu territori és de 101,4 km2 i la població, segons el padró municipal, era 
d’1.615.448 habitants l’1 de gener del 2011. 
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En el període fiscalitzat, l’exercici 2011, la corporació municipal era la constituïda arran de 
les eleccions del 27 de maig del 2007 i de les eleccions del 22 de maig del 2011. L’alcalde 
era Jordi Hereu i Boher, fins al 21 de maig del 2011 i Xavier Trias i Vidal de Llobatera, des 
de l’11 de juny del 2011. El Ple municipal el formaven quaranta-un regidors, incloent-hi 
l’alcalde. 


El nombre de regidors electes, per candidatures, escollits en les esmentades eleccions 
eren els que es mostren en els dos quadres següents: 


Quadre 1. Eleccions del 27 de maig del 2007. Membres electes per candidatures 


Candidatura Nombre de membres 


Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 14 


Convergència i Unió (CiU) 12 


Partit Popular (PP) 7 


Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa pel Progrés 
Municipal (ICV-EUiA-EPM) 4 


Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 4 


Font: Web www.municat.gencat.cat. 


Quadre 2. Eleccions del 22 de maig del 2011. Membres electes per candidatures 


Candidatura Nombre de membres 


Convergència i Unió (CiU) 14 


Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 11 


Partit Popular (PP) 9 


Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUiA-E) 5 


Unitat per Barcelona – Esquerra Republicana de Catalunya – Reagrupament – 
Democràcia Catalana – Acord Municipal (UPB-ERC-RI.CAT-DCAT-AM) 2 


Font: Web www.municat.gencat.cat. 


BSMSA, la societat dominant del grup BSM, va ser constituïda el dia 19 de juliol del 
1982 per l’Ajuntament de Barcelona sota la denominació de Societat Privada Municipal 
d’Aparcaments, SA. Té naturalesa de societat mercantil com a òrgan de gestió directa 
d’activitats i serveis municipals i està íntegrament participada per l’Ajuntament de Bar
celona.   


El plenari del Consell Municipal de data 20 de desembre del 2002 va aprovar el canvi de 
denominació social a l’actual de BSMSA i la fusió per absorció de BSMSA (societat absor
bent) i Parc Zoològic de Barcelona, SA, Societat Privada Municipal i Barcelona Promoció 
Instal·lacions Olímpiques, SA (societats absorbides). 
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1.2.2. Activitat i organització de la societat dominant 


1.2.2.1. Activitat 


L’objecte social de la societat dominant, d’acord amb els seus Estatuts, és el següent: 


a) El desenvolupament, directament o indirectament, de les següents activitats municipals 
que els han estat o els seran encomanades per l’Ajuntament de Barcelona: 


•	 Activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona, incloent-hi la promoció, 
construcció, condicionament, explotació i administració de locals o edificis destinats 
a l’estacionament de tot tipus de vehicles, així com la gestió de les unitats de suport 
a la circulació i la regularització de l’aparcament en superfície en les vies públiques i 
la realització dels serveis relacionats amb la circulació viària a Barcelona. 


•	 La gestió del servei de conservació i explotació del Túnel de Vallvidrera i els seus 
accessos. 


•	 La gestió, manteniment, administració i explotació de diverses instal·lacions espor
tives de l’Ajuntament de Barcelona. 


•	 La gestió, manteniment, administració i explotació del parc zoològic de la ciutat de 
Barcelona. 


•	 La gestió i administració dels serveis funeraris, d’incineració i cementiri municipal. 


•	 La gestió i administració dels serveis d’escorxadors i mercats centrals. 


•	 El tractament i aprofitament dels residus sòlids i assimilables i de les aigües residuals 
de Barcelona i la seva àrea metropolitana. 


•	 La gestió, manteniment i explotació del Parc de Montjuïc, per a la seva promoció com 
una zona d’esbarjo, d’interès naturals, cultural, esportiu i turístic. 


b) La dinamització i gestió d’activitats lúdiques, turístiques, de centres de convencions i 
congressos, en general, d’acord amb els encàrrecs concrets que li facin els òrgans de 
govern de l’Ajuntament de Barcelona. 


c) Investigació, innovació i desenvolupament tecnològic en l’àmbit de la societat de la 
informació per a l’aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació a la gestió 
de productes i serveis, existents o nous, tant de la mateixa societat com per encàrrec de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
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Les activitats esmentades poden ser desenvolupades per la societat dominant directament 
o indirectament, mitjançant la constitució o participació en altres societats o entitats, l’ob
jecte de les quals estigui vinculat a la realització directa o indirecta d’activitats municipals 
de contingut econòmic. 


1.2.2.2. Societats que formen part del grup consolidable 


Al tancament de l’any 2011 el grup BSM està integrat per un conjunt de set societats: la 
societat dominant i sis societats dependents. Addicionalment el grup participa en una so
cietat associada i conjuntament amb altres entitats o partícips en dues unions temporals 
d’empreses. En el quadre número 8 es fa referència als percentatges de participació. 


A l’efecte de la preparació de comptes anuals consolidats, s’entén que existeix un grup 
quan una societat dominant té el control, de forma directa o indirecta, sobre una o més 
societats dependents.  


Les societats que depenen de forma directa de BSMSA són les següents: 


•	 Parc d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA) 


•	 Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) 


•	 Cementiris de Barcelona, SA (CBSA) 


•	 Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (MERCABARNA) 


Les societats que depenen de forma indirecta de la societat dominant són les següents: 


•	 Selectives Metropolitanes, SAU (SEMESA) 


•	 Solucions Integrals per als Residus, SAU (SIRESA) 


Aquestes dues societats depenen directament i íntegrament de TERSA. 


D’altra banda, la societat associada a la societat dominant és la següent: 


•	 Catalana d’Iniciatives, Societat de Capital Risc de Règim Comú (SCR), SA 


A més, les societats en què participa la societat dominant de forma conjunta amb altres 
societats o partícips, a través de la societat TERSA, són les següents: 


•	 Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA (CESPA) – Gestió i Tractament 
de Residus (GTR), Unió Temporal d’Empreses (UTE) Llei 18/1982. 


•	 Solucions Integrals per als Residus, SAU (SIRESA) – Engrunes, Recuperació i Manteni
ment, Empresa d’Inserció, SLU, UTE Llei 18/1982. 
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A continuació, mitjançant un organigrama, es presenta el perímetre de consolidació del 
grup BSM, amb el percentatges de participació de la societat dominant en cadascuna de 
les societats dependents, societats multigrup i societat associada: 


1.2.2.3. Òrgans de govern de la societat dominant 


A continuació es detallen els membres que formaven part del Consell d’Administració de la 
societat. 


Des de l’1 de gener fins al 14 de juliol, els membres integrants del Consell d’Administració 
de la societat eren els següents: 


• Jordi Hereu i Boher, president 


• Jordi Williams Carnes i Ayats, vicepresident primer 


• Joaquim Mestre i Garrido, vicepresident segon 


• Francesc Narváez i Pazos, vicepresident tercer 


• Sònia Recasens i Alsina, consellera 


• Maite Fandos i Payà, consellera 


• Javier Mulleras i Vinzia, conseller 


• Emma Balseiro i Carreiras, consellera (fins al 25.2.2011) 


• Maria Elisa Casanova i Domènech, consellera (des del 26.2.2011) 


• Pere Alcober i Solanas, conseller 


• Andreu Puig i Sabanes, conseller 


• Ferran Anglés i Carlas, conseller 
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El 14 de juliol del 2011, el Consell Municipal acordà constituir un nou Consell d’Adminis
tració. Els membres integrants eren els següents: 


• Sònia Recasens i Alsina, presidenta 


• Joaquim Forn i Chiariello, vicepresident 


• Maite Fandos i Payà, consellera 


• Eduard Freixades i Plans, conseller 


• Jordi Williams Carnes i Ayats, conseller 


• Javier Mulleras i Vinzia, conseller 


• Maria Elisa Casanova i Domènech, consellera 


• Joaquim Mestre i Garrido, conseller 


• Constantí Serrallonga i Tintoré, conseller 


• Ignasi Armengol i Villa, conseller 


• Ramon Massaguer i Meléndez, conseller 


• Ferran Anglés i Carlas, conseller 


• Jordi Cases i Pallares, conseller 


1.2.3. Informació objecte d’examen 


La informació objecte d’examen ha estat la continguda en els comptes anuals consolidats 
signats i presentats per la societat, corresponents a l’exercici 2011, i que es mostren en els 
quadres que segueixen. Els comptes anuals consolidats han estat auditats de forma con
junta per les societats PricewaterhouseCoopers Auditores, SL (PwC) i Gabinete Técnico de 
Auditoría y Consultoría, SA (GTA). L’opinió d’auditoria ha estat favorable amb una ex
cepció. 


L’excepció inclosa per l’auditor en el seu informe diu que Ecoparc del Besòs, SA i Dis
triclima, SA són societats participades pel grup i que no s’ha disposat dels comptes anuals 
auditats de l’exercici 2011 d’aquestes societats participades, ni d’un avançament dels 
informes dels seus auditors, ni ha estat possible verificar per cap altre procediment alter
natiu, la correcta valoració d’aquestes participacions que el 31 de desembre del 2011 
mostra un valor net comptable de 4.287 m€ i el possible impacte dels riscos associats als 
avals atorgats per 2.839 m€. L’informe d’auditoria de l’exercici anterior contenia en relació 
amb la participació en Ecoparc del Besòs, SA, la mateixa limitació a l’abast; el valor net 
comptable de la participació el 31 de desembre del 2010 era de 267 m€ i el possible 
impacte en els riscos associats als avals atorgats de 2.219 m€. 


Els comptes anuals de les societats que integren el grup també han estat auditats de forma 
conjunta per les societats PwC i GTA. L’opinió dels diferents informes d’auditoria ha estat 
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favorable, excepte pel que fa a la societat TERSA, que conté una excepció per una li
mitació a l’abast que és la que posteriorment s’inclou en l’informe d’auditoria dels comptes 
anuals consolidats del grup BSM. 


Quadre 3. Balanç de situació consolidat 


ACTIU Exercici 2011 Exercici 2010 


ACTIU NO CORRENT 


Immobilitzat intangible 


Immobilitzat material 


Terrenys i construccions 


Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 


Immobilitzat en curs i bestretes 


Inversions a empreses associades a llarg termini 


Inversions financeres a llarg termini 


Actius per impost diferit 


Fons de comerç de societats consolidades 


TOTAL ACTIU NO CORRENT 


2.267.049 


329.128.959 


218.974.252 


78.328.080 


31.826.627 


2.887.204 


48.074.831 


3.172.830 


1.464.658 


386.995.531 


7.159.603 


399.926.999 


252.111.788 


101.119.807 


46.695.404 


10.309.887 


20.857.916 


2.744.160 


1.646.034 


442.644.599 


ACTIU CORRENT 


Actius no corrents mantinguts per a la venda 


Existències 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Clients per vendes i prestacions de serveis 


Clients empreses del grup i associades 


Actius per impost corrent 


Altres crèdits amb les administracions públiques 


Altres deutors 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 


Inversions financeres a curt termini 


Periodificacions a curt termini 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 


Tresoreria 


Altres actius líquids equivalents 


TOTAL ACTIU CORRENT 


16.083.556 


1.940.220


34.102.918 


23.508.287 


4.878.446 


1.775.115 


3.255.913 


685.157


11.538.367 


22.543.492 


298.550 


18.932.855 


7.920.074


11.012.781 


105.439.958 


3.744.061 


52.767.605 


29.490.361 


14.071.068 


1.036.913 


6.964.531 


1.204.732 


23.989.695 


1.026.436 


14.568.269 


11.068.269 


3.500.000 


96.096.066 


TOTAL ACTIU 492.435.489 538.740.665 


Imports arrodonits en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals consolidats del grup.
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Quadre 3. Balanç de situació consolidat (contin.) 


PATRIMONI NET I PASSIU Exercici 2011 Exercici 2010 


PATRIMONI NET 


FONS PROPIS 


Capital 


Prima d’emissió 


Reserves i resultats d’exercicis anteriors 
Reserves distribuïbles 
Reserves no distribuïbles 


Reserves en societats consolidades 


Resultat de l’exercici atribuïble a la societat dominant 


Ajustos per canvis de valor 
Altres ajustos per canvis de valor de societats consolidades 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 


Socis externs 


TOTAL PATRIMONI NET 


224.151.405


30.600.000


27.394.251


112.653.641 
106.053.641 


6.600.000 


5.220.139 


48.283.374 


19.831.832 
19.831.832 


7.143.323 


63.257.881


314.384.441 


229.723.094 


30.600.000 


61.625.013 


98.268.407 
91.668.407 


6.600.000 


26.589.822 


12.639.852 


(2.308.705) 
(2.308.705) 


5.616.546 


78.607.693 


311.638.628 


PASSIU NO CORRENT 


Provisions a llarg termini 
Obligacions per prestacions a llarg termini amb el personal 
Altres provisions 


Deutes a llarg termini 
Deutes amb entitats de crèdit 
Altres passius financers 


Passius per impost diferit 


Periodificacions a llarg termini 


TOTAL PASSIU NO CORRENT 


831.364 
165.529 
665.835


52.262.848 
47.704.168 
4.558.680 


3.461.622 


35.922.000 


92.477.834 


3.688.802 
671.673 


3.017.129 


88.078.281 
83.469.289 
4.608.992 


3.229.077 


34.563.671 


129.559.831 


PASSIU CORRENT 


Provisions a curt termini 


Deutes a curt termini 
Deutes amb entitats de crèdit 
Creditors per arrendament financer 
Altres passius financers 


Deutes amb empreses del grup a curt termini 


Proveïdors comercials i altres comptes a pagar 


Proveïdors 
Passius per impost corrent 
Altres deutes amb les administracions públiques 
Altres creditors 


Periodificacions a curt termini 


TOTAL PASSIU CORRENT 


33.214.108 
15.257.825 


17.956.283 


5.286.055 


39.774.313 


10.131.157
1.386.391 
3.963.795 


24.292.970


7.298.738 


85.573.214 


2.652 


26.797.198 
9.361.405 


17.435.793 


6.487.806 


56.005.352 


20.502.501 
2.172.614 
4.670.720 


28.659.517 


8.249.198 


97.542.206 


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 492.435.489 538.740.665 


Imports arrodonits en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals consolidats del grup.
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Quadre 4. Compte de pèrdues i guanys consolidat 


CONCEPTE Exercici 2011 Exercici 2010 


OPERACIONS CONTINUADES 


Import net de la xifra de negocis 
Vendes 
Prestacions de serveis 
Cessions de dret d’ús 
Aportacions a la gestió de serveis municipals 


Variació d’existències de productes acabats i en curs 


Aprovisionaments 
Consum de mercaderies 
Consum de matèries primes i altres materials consumibles 
Cost cessions de dret d’ús 
Treballs realitzats per altres empreses 
Deteriorament de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments 


Altres ingressos d’explotació 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 


Despeses de personal 
Sous, salaris i assimilats 
Càrregues socials 
Provisions 


Altres despeses d’explotació 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 
Altres despeses de gestió corrent 


Amortització de l’immobilitzat 


Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer i altres 


Excés de provisions 


Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat 
Deteriorament i pèrdues 
Resultats per alienacions i altres 


Resultat per la pèrdua de control en participacions consolidades 


Altres resultats 


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 


Ingressos financers 
De participacions en instruments de patrimoni 
De valors negociables i altres instruments financers 


Despeses financeres 
Per deutes amb tercers 


Diferències de canvi 


Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers 
Deteriorament i pèrdues 


RESULTAT FINANCER 


Participació en beneficis (pèrdues) de societats posada en equivalència 


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 


Impost sobre beneficis 


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 


232.241.824 
13.065.874 


154.334.909 
70.000 


64.771.041 


(183.310) 


(56.277.873) 
(301.087) 


(5.653.007) 
(24.672) 


(50.278.191) 
(20.916) 


6.925.769 
6.644.730 


281.039 


(82.057.603) 
(61.619.330) 
(20.459.450) 


21.177 


(60.187.759) 
(476.088) 


(59.711.671) 


(25.422.584) 


1.280.583 


1.963.762 


(9.487.953) 
(6.706.972) 
(2.780.981) 


53.301.330 


(3.908.317) 


58.187.869 


2.835.269 
767.526 


2.067.743 


(2.940.600) 
(2.940.600)


(361) 


801.951 
801.951


696.259 


(7.422.683) 


51.461.445 


(1.025.781) 


50.435.664 


229.292.691 
10.860.554 


153.563.411 
53.372 


64.815.354 


(56.542) 


(55.061.528) 
(297.103) 


(5.757.226) 
(19.162) 


(48.988.037) 


9.087.088 
7.237.939 
1.849.149 


(81.425.718) 
(60.514.737) 
(20.910.981) 


(62.035.778) 
(542.481) 


(61.493.297) 


(25.609.642) 


1.300.184 


(2.142.864) 


(2.142.864) 


530.146 


13.878.037 


1.495.098 
502.826 
992.272 


(2.829.537) 
 (2.829.537) 


(297) 


841.647 
 841.647 


(493.089) 


(2.241.791) 


11.143.157 


807.534 


11.950.691 


OPERACIONS INTERROMPUDES 


Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes netes d’impostos 1.970.417 12.023.138 


RESULTAT DE L’EXERCICI 52.406.081 23.973.829 


Resultat atribuït a la societat dominant 


Resultat atribuït a socis externs 


48.283.374 


4.122.707 


12.639.852 


11.333.977 


Imports arrodonits en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals consolidats del grup. 
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Quadre 5. Estat de canvis en el patrimoni net consolidat. A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts consolidats 


Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 
   


Resultat consolidat de l’exercici 52.406.081 23.973.829
   


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net  
 


Per valoració d’instruments financers 
 


25.292.052
 


 (394)
Actius financers disponibles per a la venda 25.292.052 (394)
Subvencions, donacions i llegats rebuts 102.363 247.199
Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos (638) 53.902
Efecte impositiu d’ajustos anteriors (3.151.816) (90.219)
 


Total ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net consolidat 
 


22.241.961 
 


210.488 
  


Transferències al compte de pèrdues i guanys consolidat  
 


Per valoració d’instruments financers 
 


 
 


Subvencions, donacions i llegats rebuts (1.276.017) (1.320.614)
Efecte impositiu d’ajustos anteriors 27.165 42.346
 


Total transferències al compte de pèrdues i guanys 
 


(1.248.852) 
 


(1.278.268)
   


Total d’ingressos i despeses reconeguts 73.399.190 22.906.049


Imports arrodonits en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals consolidats del grup. 
 
Quadre 6. Estat de canvis en el patrimoni net consolidat. B) Estat total de canvis en el patrimoni net consolidat 


Concepte 
Capital 


escripturat 
Prima 


d’emissió 
Reserves i resultats 
d’exercicis anteriors 


Reserves en socie-
tats consolidades 


Resultat atribuït a la 
societat dominant 


Altres ajustos per 
canvi de valor 


Subvencions, dona-
cions i llegats rebuts 


Socis
externs Total


        


Saldo ajustat a 1.1.2010 30.600.000 61.625.013 91.374.529 23.408.204 10.057.463 (2.308.429) 5.864.738 73.314.767 293.936.285 
        


Total ingressos i despeses reconeguts    19.241 12.639.852 (276) (756.057) 11.003.289 22.906.049 
        


Distribució dividends        (5.859.522) (5.859.522) 
        


Altres variacions del patrimoni net   6.893.878 3.162.377 (10.057.463)  507.865 149.159 655.816 
         


Saldo a 31.12.2010 30.600.000 61.625.013 98.268.407 26.589.822 12.639.852 (2.308.705) 5.616.546 78.607.693 311.638.628 
         


Total ingressos i despeses reconeguts    (632) 48.283.374 22.140.537 (810.415) 3.786.326 73.399.190 
         


Distribució dividends        (4.413.749) (4.413.749) 
         


Altres variacions del patrimoni net  (34.230.762) 14.385.234 (21.369.051) (12.639.852)  2.337.192 (14.722.389) (66.239.628) 
        


Saldo a 31.12.2011 30.600.000 27.394.251 112.653.641 5.220.139 48.283.374 19.831.832 7.143.323 63.257.881 314.384.441 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Imports arrodonits en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals consolidats del grup. 
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Quadre 7. Estat de fluxos d’efectiu consolidat 


Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ 


Resultat de l’exercici abans d’impostos 


Ajustos del resultat 
Amortització de l’immobilitzat (+) 
Correccions valoratives per deteriorament (+/–)
Variació de provisions (+/–) 
Imputació de subvencions (–) 
Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat (+/–) 
Resultat per baixes i alienacions d’instruments financers (+/–) 
Ingressos financers (–) 
Despeses financeres (+) 
Diferències de canvi 
Variació del valor raonable en instruments financers (+/–) 
Altres ingressos i despeses (+/–) 
Participació en beneficis (pèrdues) de societats posada en equivalència 


Canvis en el capital corrent 
Existències (+/–) 
Deutors i altres comptes per cobrar (+/–)
Altres actius corrents (+/–) 
Creditors i altres comptes per pagar 
Altres passius corrents (+/–) 
Altres actius i passius no corrents (+/–) 


Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 
Pagaments per interessos (–) 
Cobrament de dividends (+) 
Cobrament d’interessos (+) 
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/–) 
Altres pagaments (cobraments) (+/–) 


Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 


53.431.862 


34.987.565
25.422.584 


 7.203.976 
(1.981.511) 
(1.280.583) 
2.780.981


(2.835.269) 
2.940.600 


361 
(801.951)


(3.884.306) 
7.422.683 


8.403.660 
1.782.925 


 18.926.801 
2.141.960 


(16.646.928) 
(950.460) 


3.149.362 


(780.912) 
(1.826.546) 


767.526 
2.099.872 


(1.821.764) 


96.042.175 


26.693.087 


 27.211.745 
27.753.669 


593.692 
128.722 


(1.300.184) 
 2.117.472 


(2.467.792) 
2.846.408 


708 
 (841.647) 


(3.861.094) 
2.241.791 


(22.318.617) 
(676.361) 


(8.576.393) 
(19.592.202) 


2.720.217 
(170.090) 


3.976.212 


308.570 
(1.828.523) 


502.826 
1.964.966 
(330.699) 


31.894.785 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ 


Pagaments per inversions (–) 
Empreses vinculades
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
Altres actius financers


Cobraments per desinversions (+) 
Empreses vinculades 
Immobilitzat material 
Altres actius financers 


Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió 


(36.250.199) 


(209.587) 
(36.040.612)


10.351.100 


9.869.512 
481.588 


(25.899.099) 


(52.146.808) 
 (7.480.172) 


(793.826) 
 (43.934.995) 


 62.185 


738.902 


775.344 
(36.442) 


(51.407.906) 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 
Emissió d’instruments de patrimoni (+) 
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 


Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 
Emissió:


Deutes amb entitats de crèdit (+) 
Deutes amb empreses vinculades (+) 


Devolució i amortització de: 
Deutes amb entitats de crèdit (–) 
Deutes amb empreses vinculades (–) 


Pagaments per dividends i remuneracions d’altres instruments de patrimoni 
Dividends (–) 
Remuneració d’altres instruments de patrimoni (–) 


Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament 


102.304 


102.304 


(27.236.283) 


(27.236.283) 
(27.236.283) 


(38.644.511) 
(4.413.749)


(34.230.762) 


(65.778.490) 


247.200 


247.200 


13.741.388 
 16.435.450 


16.435.450 


(2.694.062) 
(2.694.062) 


(5.859.522) 
 (5.859.522) 


8.129.066 


AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS 4.364.586 (11.384.055) 


Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 


Efectiu o equivalents al final de l’exercici 


14.568.269 


18.932.855 


25.952.324 


14.568.269 


Imports arrodonits en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals consolidats del grup. 
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1.2.4. Valoració i qualificació de riscos de control intern 


El procediment de consolidació el fa la Subdirecció Financera dels serveis centrals de la 
societat dominant mitjançant la utilització de fulls de càlcul estandarditzats que es con
serven de tots els exercicis, i dels quals s’ha obtingut còpia com a evidència dels pro
cediments i ajustos de consolidació. Aquests fulls de càlcul s’elaboren de manera manual, 
a partir de la informació financera de les empreses del grup, la qual és registrada arro
donint els decimals d’euro. 


Cal dir que no existeix un programari informàtic específic i adient per a aquest pro
cediment, la qual cosa comporta un risc sobre el seguiment de les operacions i dades in
troduïdes. Això fa que existeixi un risc inherent del sistema de consolidació, que pot 
desglossar-se com: 


•	 Risc d’errors en la transcripció de les dades de les entitats del perímetre de conso
lidació. En el treball d’auditoria s’ha fet una verificació de les dades utilitzades per con
feccionar els comptes anuals consolidats. 


•	 Risc d’errors sobre ajustos de consolidació històrics: el fet de no disposar d’un pro
gramari informàtic específic, fa necessari fer tot el procediment de consolidació cada 
any, reproduint la situació de partida de l’any anterior. Per tant, dins dels procediments 
de verificació s’ha analitzat la coherència de les variacions, en especial de les partides 
que podien tenir un impacte en el saldo final de l’exercici 2010, com són les reserves, 
els interessos de partícips minoritaris, el fons de comerç de consolidació, i en particular 
tots els ajustos que podien estar motivats per resultats no materialitzats fora del grup 
provinents d’exercicis anteriors. 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


A continuació s’exposen els resultats del treball realitzat en relació amb l’auditoria dels 
procediments per determinar els comptes anuals consolidats i amb la revisió limitada a 
determinades activitats, operacions financeres i documentació que hi està relacionada, tot 
això referit a l’exercici 2011. 


2.1. DETERMINACIÓ DEL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ 


2.1.1. Composició de l’estructura del grup 


Com a aspecte previ de la revisió dels comptes consolidats s’ha verificat que el perímetre 
de consolidació utilitzat per presentar els comptes anuals consolidats s’adequa al que 
determina el Codi de comerç i les normes de consolidació establertes en el Reial decret 
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1159/2010, del 17 de setembre, pel qual s’aproven les normes per a la formulació de 
comptes anuals consolidats. 


El perímetre de consolidació del grup de societats integrades en BSM referit a l’any 2011 
és el que es mostra en el quadre següent. 


Quadre 8. Perímetre de consolidació del grup BSM. Any 2011 


Societat Percentatge de participació Mètode o procediment de consolidació 


PATSA 


TERSA 


MERCABARNA 


CBSA 


Catalana d’Iniciatives SCR, SA 


SEMESA 


SIRESA 


CESPA-GTR, UTE 


SIRESA-Engrunes, UTE 


100,00 


58,64 


50,69 


100,00 


24,25 


100,00 


100,00 


17,50 


20,00 


Mètode d’integració global 


Mètode d’integració global 


Mètode d’integració global 


Mètode d’integració global 


Procediment de posada en equivalència 


Mètode d’integració global 


Mètode d’integració global 


Mètode d’integració proporcional 


Mètode d’integració proporcional 


Font: Memòria inclosa en els comptes anuals consolidats del grup BSM. 

Nota: SEMESA i SIRESA depenen de forma indirecta de la societat dominant a través de TERSA. 



En relació amb l’any 2010 les variacions que s’han produït sobre el perímetre de conso
lidació han estat les següents: 


•	 La societat Serveis Funeraris, SA, sobre la qual la societat dominant tenia una par
ticipació del 51%, s’ha reduït fins al 15%, per la qual cosa ha deixat de ser una societat 
dependent i surt del perímetre de consolidació. 


•	 La societat Transports Sanitaris Parets, SL, dependent de Serveis Funeraris, SA, en con
seqüència, deixa el perímetre de consolidació. 


•	 La societat dominant veu incrementada la seva participació en la societat CBSA. El per
centatge passa del 49% al 100%. 


D’acord amb la documentació examinada, el perímetre de consolidació s’adequa al que 
determina la normativa vigent, tant pel que fa a les empreses del grup, en les quals la 
participació és de més d’un 50% del capital social com a les societats associades en les 
quals la societat dominant té una participació significativa superior al 20%. També s’in
clouen aquelles societats participades per la societat dominant conjuntament amb altres 
societats o partícips. 


BSM també manté participacions en dues societats en les quals no té una capacitat sig
nificativa de control. Aquestes societats queden fora del perímetre de consolidació i reben 
el tractament d’inversions financeres. Es tracta d’Ecoparc del Besòs, SA i de Districlima, 


21 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 3/2014



SA. BSM manté una participació en aquestes societats a través de la societat TERSA. La 
participació de BSM en el capital social d’aquestes societats és: en Ecoparc del Besòs, SA 
del 2,93% (producte de la participació de BSM en TERSA, 58,64%, i de TERSA en Ecoparc 
del Besòs, SA, 5%), que suposen 267.147,00 €, i en Districlima, SA de l’11,73% (producte 
de la participació de BSM en TERSA, 58,64%, i de TERSA en Districlima, SA, 20%), equi
valent a 4.019.576,00 €, respectivament.1 


Addicionalment, la societat TERSA ha prestat avals a Ecoparc del Besòs, SA per 
2.135.461,00 € i a Districlima, SA per 703.935,00 €. 


A continuació es mostra el tant per cent de participació de BSM en aquestes societats, el 
valor de la participació i l’import dels avals prestats. 


Quadre 9. Inversions financeres i avals prestats en societats no incloses en el perímetre de conso
lidació2 


Societat Percentatge de participació Valor de la participació Avals 


Ecoparc del Besòs, SA 


Districlima, SA 


2,93% (58,64% x 5%) 


11,73% (58,64% x 20%) 


267.147,00


4.019.576,00 


 2.135.461,00 


703.935,00 


Total 4.286.723,00 2.839.396,00 


Imports en euros arrodonits.

Font: Elaboració pròpia. 



Aquestes operacions financeres han suposat que en els informes d’auditoria de la societat 
TERSA i del grup BSM hi hagi una excepció a l’opinió d’auditoria per una limitació a l’abast 
ja que l’auditor del grup BSM no va disposar dels informes d’auditoria o d’altres elements 
que li permetessin valorar les inversions i avaluar els riscos associats als avals atorgats. 


Com a procediment addicional a la revisió del procés de consolidació, s’han revisat els 
comptes anuals de l’exercici 2011 d’Ecoparc del Besòs, SA i de Districlima, SA, per tal de 
validar els possibles efectes en l’opinió si s’hagués disposat de la informació necessària 
per avaluar riscos i valorar les inversions. 


El patrimoni net de Districlima el 31 de desembre del 2011, segons els comptes anuals 
auditats, és de 23.236.000,00 €, que inclou els resultats de l’exercici 2011. Si s’apliqués el 
percentatge de participació que té BSM a través de la societat TERSA, 11,73%, el valor de 
la inversió seria de 2.725.582,80 €, la qual cosa suposaria que la inversió està sobreva
lorada en 1.293.993,20 €.3 


1. Paràgraf modificat per tal de clarificar-ne el sentit, un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 


2. Quadre introduït per aportar informació addicional, un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 


3. Paràgraf modificat per tal de clarificar-ne el sentit. un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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Quant a la societat Ecoparc del Besòs, SA, els seus comptes anuals no tenen l’informe 
d’auditoria. El seu patrimoni net a 31 de desembre del 2011 és de 23.398.958,11 €. Aquest 
import multiplicat pel percentatge de participació que té BSM a través de la societat 
TERSA, 2,93%, dóna la quantitat de 685.589,47 €, xifra superior al valor comptable de la 
inversió financera, per la qual cosa no és necessari ajustar per deteriorament el valor de la 
inversió en Ecoparc del Besòs, SA. 


2.1.2. Verificació dels percentatges de participació 


2.1.2.1.	 Mètode d’integració global. Societats del grup 


S’han verificat tots els percentatges de participació de les societats que formen part del 
conjunt consolidable pel mètode d’integració global mitjançant la revisió dels comptes 
anuals auditats de les diferents societats que formen el grup, i amb l’obtenció de certi
ficacions de participacions segons els llibres registre d’accionistes de cadascuna de les 
societats. 


Un cop verificats els percentatges de participació, es pot concloure que les societats po
den considerar-se empreses del grup i que consoliden mitjançant el mètode d’integració 
global. 


2.1.2.2.	 Mètode d’integració proporcional. Societats multigrup i unions 
temporals d’empreses 


La societat TERSA manté participacions en dues UTE: 


• CESPA-GTR, UTE Llei 18/1982: participació del 17,50% 


• SIRESA-Engrunes, UTE Llei 18/1982: participació del 20,00% 


Aquestes entitats, en tant que no tenen personalitat jurídica pròpia, no formen part estric
tament del perímetre de consolidació, si bé, d’acord amb la normativa aplicable, es con
soliden mitjançant el mètode d’integració proporcional. 


2.1.2.3.	 Procediment de posada en equivalència. Societats associades 


BSM únicament manté una inversió que pot considerar-se com a empresa associada. És la 
participació del 24,25% que BSM manté en la societat Catalana d’Iniciatives SCR, SA. 
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2.2. HOMOGENEÏTZACIÓ PRÈVIA 


2.2.1.	 Anàlisi de l’homogeneïtat de les normes de registre i valoració de les 
societats consolidables 


A partir de la informació que figura en les memòries dels comptes anuals individuals de 
cada societat, s’han verificat les principals normes de registre i valoració utilitzades i s’ha 
analitzat si eren compatibles amb les empleades per la societat dominant i la resta de 
societats del grup en l’elaboració dels comptes anuals consolidats. 


S’han verificat els criteris de reconeixement i valoració per a les diferents tipologies d’e
lements patrimonials, així com els criteris seguits per al reconeixement i valoració de les 
transaccions, per cadascuna de les societats del grup. 


D’aquesta revisió no s’han posat de manifest diferències significatives de criteris, per la 
qual cosa es considera que no és necessari fer homogeneïtzacions valoratives entre les 
diferents societats del grup. 


2.2.2.	 Verificació de l’homogeneïtzació temporal de les dades individuals 


La totalitat de les societats integrants del grup tanquen el seu exercici comptable el dia 31 
de desembre, coincidint amb l’any natural. Per tant no s’han de fer correccions temporals 
amb la finalitat d’homogeneïtzar les dades individuals pel que fa al tancament comptable. 


2.3. AGREGACIÓ 


2.3.1.	 Agregació dels comptes individuals homogeneïtzats 


El procediment seguit per la societat dominant per al procediment de consolidació es basa 
en fulls electrònics de càlcul. Un cop s’ha verificat que les dades dels diferents fulls de tre
ball són correctes, s’han analitzat els ajustos i cancel·lacions que ha fet la societat do
minant. 


S’han verificat els comptes anuals de les societats dependents. Els estats financers in
closos en els comptes anuals, que han estat formulats i aprovats per les respectives juntes 
d’accionistes, són els que la societat dominant ha utilitzat per fer el procés de consolidació 
comptable. 


La societat dominant ha facilitat els fulls de treball i els fulls de càlcul que utilitza per dur a 
terme el procés de consolidació. A partir de la informació comptable de cada societat s’ha 
comprovat que la informació que conté el procés de consolidació de la societat dominant 
és la mateixa que la que està presentada en els comptes anuals de cada societat del grup. 
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2.4. ELIMINACIONS DE PARTIDES INTRAGRUP I DE RESULTATS 


Sobre la totalitat de les societats consolidades en què la societat dominant té el control, 
s’han verificat els càlculs sobre l’eliminació de la inversió de la societat dominant en el 
patrimoni net. 


El procediment utilitzat mitjançant fulls de càlcul s’ha identificat com a risc per la possible 
existència d’errors involuntaris en els càlculs, motiu pel qual s’ha considerat necessària 
una revisió global (vegeu l’apartat 1.2.4). 


En la revisió global feta no s’han detectat errors involuntaris en els càlculs que suposessin 
un risc de control intern del procés de consolidació. 


2.4.1. Verificació del càlcul de l’eliminació Inversió – Patrimoni net 


Un cop verificats els assentaments d’eliminació Inversió – Patrimoni net i validats els càl
culs es conclou que no s’han detectat incidències, llevat del càlcul de la participació dels 
socis externs de la societat MERCABARNA (vegeu l’apartat 2.4.2). 


2.4.2. Xifra de socis externs 


Les societats dependents MERCABARNA i TERSA són les úniques que consoliden mitjan
çant el mètode d’integració global en què la participació de BSMSA no és del 100%. 


En el cas de MERCABARNA, la participació dels socis externs en el patrimoni de la so
cietat és del 49,31%; aquest percentatge inclou l’autocartera en poder de la societat, que 
equival al 0,36% del capital social. 


Hi ha una diferència entre els càlculs fets per la Sindicatura per valorar la participació dels 
socis externs i els càlculs fets per la societat dominant. La Sindicatura ha considerat els 
percentatges efectius de participació, i ha distribuït de forma proporcional el percentatge 
corresponent a l’autocartera, la qual cosa no ha fet la societat dominant. No obstant això, la 
diferència es considera immaterial a l’efecte d’opinió d’auditoria. 


2.4.3. Fons de comerç de PATSA 


En el moment de la primera consolidació, l’any 2002, es va posar de manifest el pagament 
d’un sobrepreu de 2.068.253,00 €, tractat com a Fons de comerç de consolidació. Aquest 
import es va amortitzar fins a l’any 2007 a raó del 5% anual. Amb l’entrada en vigor del 
Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de compta
bilitat, es va deixar de practicar aquesta amortització. 


L’import que quedava per amortitzar era d’1.464.658,00 €. 
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Segons s’explica en la Memòria dels comptes anuals consolidats del grup BSM, aquest 
fons de comerç no s’amortitza d’acord amb els plans de negoci de PATSA. L’Ordre 
EHA/733/2010, del 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables d’empreses 
públiques que operen en determinades circumstàncies, disposa que amb independència 
de qualsevol indici de deteriorament de valor, l’empresa ha de comprovar anualment el de
teriorament de valor dels immobilitzats intangibles de vida útil indefinida, així com el del 
fons de comerç adquirit en una combinació de negocis. 


Caldria analitzar si els resultats futurs previstos en el pla de negocis actual de PATSA són 
conseqüència del fons de comerç que s’havia adquirit. D’acord amb les característiques 
de PATSA, aquests actius formen part d’una unitat generadora d’efectiu. Les pèrdues de 
PATSA en els darrers exercicis; el fet que es consideri la totalitat de l’immobilitzat material 
com a actius no generadors d’efectiu, i que part dels actius depenen de l’Ajuntament de 
Barcelona, porta a qüestionar l’existència d’una capacitat real de generació de fluxos 
d’efectiu i per tant la necessitat de deteriorar el fons de comerç. 


2.5. ESTATS FINANCERS DELS COMPTES ANUALS CONSOLIDATS 


S’ha verificat que la informació continguda en els comptes anuals consolidats, d’acord 
amb les obligacions establertes per la normativa mercantil no presenta cap mancança 
rellevant. 


La informació que conté l’Estat de fluxos d’efectius és coherent amb els estats de fluxos 
d’efectiu individuals, i l’Estat de canvis en el patrimoni net recull correctament tant les 
operacions fetes en el patrimoni net individual de les empreses consolidades com les 
operacions pròpies del procés de consolidació. 


També s’ha comprovat que la Memòria dels comptes anuals consolidats inclou la infor
mació establerta en la normativa aplicable, especialment la que disposa el Reial decret 
1159/2010, del 17 de setembre, pel qual s’aproven les normes per a la formulació dels 
comptes anuals consolidats. 


3. CONCLUSIONS 


La Sindicatura ha fiscalitzat els procediments de consolidació dels comptes anuals con
solidats corresponents a l’exercici 2011 del grup BSM. 


A causa de les característiques i l’abast del treball no es pot donar una opinió sobre els 
comptes anuals consolidats en el seu conjunt, sinó que només es pot donar una opinió 
sobre els procediments de consolidació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 
2011. 
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En aquest sentit la revisió dels procediments de consolidació no ha posat de manifest cap 
incidència que pugui afectar els comptes anuals consolidats del grup BSM el 31 de de
sembre del 2011. 


3.1. OBSERVACIONS 


A continuació es fa un resum dels aspectes més significatius que s’han posat de manifest 
en la fiscalització realitzada, els quals caldria tenir presents i esmenar, si s’escau, en la 
mesura que encara no s’hagi fet. 


Auditoria dels comptes anuals consolidats 


1) Limitacions a l’abast 


Les limitacions a l’abast al treball d’auditoria realitzat són les següents: 


•	 En l’informe dels auditors externs s’inclou una limitació a l’abast per manca d’informació 
de dues societats: Districlima, SA i Ecoparc del Besòs, SA (vegeu els apartats 1.2.3 i 
2.1.1). 


•	 No existeix un estudi detallat sobre la valoració de la recuperabilitat del Fons de comerç 
del negoci de la societat PATSA. Això ha suposat una limitació en la determinació sobre 
la recuperació efectiva d’aquest actiu i en conseqüència sobre la seva valoració (vegeu 
l’apartat 2.4.3). 


3.2. RECOMANACIONS 


Per tal de millorar la gestió, caldria que el grup BSM apliqués les recomanacions que 
s’exposen a continuació: 


1) Riscos de control intern 


Atès que existeix un risc d’incórrer en errors en la transcripció de les dades de les entitats 
del perímetre de consolidació així com de possibles errors sobre ajustos de consolidació 
històrics, es recomana aplicar mesures de control per minimitzar aquests riscos i garantir 
la veracitat de les dades utilitzades en el procés de consolidació. 


2) Anàlisi del Fons de comerç de PATSA 


Atès que no es disposa d’un estudi sobre la valoració de la recuperabilitat del Fons de 
comerç del negoci de PATSA, es recomana que s’elabori aquest estudi per tal de con
cloure si és possible recuperar el valor de l’esmentat actiu intangible. 
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4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


De conformitat amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el 
projecte d’aquest informe de fiscalització va ser tramès, el dia 3 de febrer del 2014, a 
l’Ajuntament de Barcelona. 


La resposta de l’Ajuntament de Barcelona, registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes 
número 554, del 20 de febrer del 2014, una vegada conegut el projecte d’informe, és la 
que es reprodueix a continuació: 


Els annexos que acompanyaven les al·legacions estan dipositats a l’arxiu de la Sindicatura 
de Comptes. 


Ajuntament 

de Barcelona 



Constantí Serrallonga i Tintoré 

Gerent Municipal 



Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 

Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya



Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



Senyor, 


En relació al seu projecte d’Informe 60/2011-E, Grup Barcelona de Serveis Munici
pals, Comptes anuals consolidats, Exercici 2011, adjunto a la present les al·legacions 
que sobre el seu contingut considerem necessari efectuar. 


Atenent la seva sol·licitud, us fem arribar igualment el seu contingut per correu elec
trònic a l’adreça facilitada: ecortada@sindicatura.cat. 


Atentament, 


Barcelona, 20 de febrer de 2014 
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AL·LEGACIONS QUE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA FORMULA AL PROJECTE 
D’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 60/2011-E, 
GRUP BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, COMPTES ANUALS CONSO
LIDATS, EXERCICI 2011 


2.1.1. Composició de l’estructura del grup 


Exposició de la Sindicatura: 


La societat TERSA ha prestat avals a Ecoparc del Besos, SA per import de 
2.135.461,00 € i a Districlima, SA per import de 703.935,00 €. 


Aquestes inversions financeres han suposat en els informes d’auditoria de la 
societat TERSA i del grup BSM una excepció a l’opinió d’auditoria per una limi
tació a l’abast en no haver disposat deis informes d’auditoria o d’altres elements 
que permetessin a l’auditor del grup BSM valorar les inversions i avaluar els ris
cos associats als avals atorgats. 


Com a procediment addicional a la revisió del procés de consolidació, s’han re
visat els comptes anuals de l’exercici 2011 d’Ecoparc del Besos, SA i de 
Districlima, SA, a efectes de validar els possibles efectes en l’opinió en cas 
d’haver disposat de la informació necessària per avaluar riscos i valorar les in
versions. 


Pel que fa a Districlima, SA, el seu patrimoni net a 31 de desembre del 2011, 
segons els comptes anuals auditats, és de 23.236.000,00 €. Si s’aplica el per
centatge de participació que té la societat TERSA, 11,73%, el valor de la inversió 
seria de 2.725.582,80 €, la qual cosa suposaria que la inversió està sobrevalorada 
en 1.293.993,20 €. 


Arguments de l’al·legació: 


DISTRICLIMA, SA (en Euros) 


Valor de la participada segons el seu Patrimoni Net a 31/12/2011(*) 23.966.280 
Part. Directa a través de TERSA 20,00% 
Valor de la participada ajustat al % de la participació 4.793.256 


Valor net comptable en TERSA de la inversió 4.019.576 


Diferència del valor de la participada sobre el valor net comptable 773.680 


(*) A la xifra valor de la participada hi ha una diferència respecte l’import de l’Informe 
de la Sindicatura que correspon al Resultat 2011 de Districlima, SA (730.000 euros). 


Per tant, havent realitzat els càlculs tenint en compte les xifres correctament, el valor 
de la participació és superior al valor comptable de la inversió, per tant, no és neces
sari ajustar el valor de la participació. 
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2.4.3. Fons de comerç de PATSA 


Exposició de la Sindicatura: 


En el moment de la primera consolidació, l’any 2002, es va posar de manifest el 
pagament d’un sobrepreu de 2.068,253,00 €, tractat com a Fons de comerç de 
consolidació. Aquest import es va amortitzar fins a l’any 2007 a raó del 5% anual. 
Amb l’entrada en vigor del Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, pel qual 
s’aprova el Pla general de comptabilitat, es deixa de practicar aquesta amor
tització. 


L’import que restava per amortitzar era de 1.464.658,00 €. 


Segons s’explica en la Memòria dels comptes anuals consolidats del grup BSM, 
aquest fons de comerç no s’amortitza d’acord amb els plans de negoci de 
PATSA. L’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes 
comptables d’empreses públiques que operen en determinades circumstancies, 
disposa que amb independència de qualsevol indici de deteriorament de valor, 
l’empresa haurà de comprovar anualment el deteriorament de valor deis immo
bilitzats intangibles de vida útil indefinida, així com el del fons de comerç adquirit 
en una combinació de negocis. 


Caldria considerar si els resultats futurs previstos en el pla de negocis actual de 
PATSA són conseqüència del fons de comerç, adquirit en el seu moment, doncs 
es pot considerar, d’acord amb les característiques de PATSA, que aquests 
actius han de considerar-se dins d’una unitat generadora d’efectiu. Les pèrdues 
de PATSA en els darrers exercicis, el fet que es consideri la totalitat de l’immo
bilitzat material com a actius no generadors d’efectiu i que part deis actius depe
nen de l’Ajuntament de Barcelona, porta a qüestionar l’existència d’una capacitat 
real de generació de fluxos d’efectiu i per tant la necessitat de deteriorar el fons 
de comerç. 


Arguments de l’al·legació: 


Tal com es defineix en la nota 5.6 de la memòria dels comptes anuals consolidats, el 
fons de comerç representa l’excés, en la data d’adquisició, del cost d’adquisició de 
la participació de les societats del grup i multigrup, sobre el valor raonable dels ac
tius nets identificables adquirits en l’operació. 


El fons de comerç no s’amortitza, sinó que es sotmet a proves de deteriorament de 
valor anual, valorant-se, amb posterioritat al seu reconeixement inicial, pel seu cost 
menys pèrdues per deteriorament acumulades. 


Les correccions valoratives per deteriorament del fons de comerç es reconeixen com 
una despesa en el compte de pèrdues i guanys, i no són objecte de reversió en exer
cicis posteriors. 


D’altra banda, entenent que els resultats negatius dels darrers exercicis de la So
cietat PATSA han estat ocasionats per un fet desafortunat (el accident de l’atracció 
“El Pèndol”), no s’ha considerat necessari depreciar el Fons de Comerç, que en el 
seu dia es va originar com a conseqüència de l’adquisició de la participació per part 
de BSM i que es sustenta amb el Pla Financer. 
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3.2. RECOMANACIONS 


Exposició de la Sindicatura: 


2) Anàlisi fons de comerç de PATSA 


Ates que no es disposa d’un estudi sobre la valoració de la recuperabilitat del 
Fons del comen; del negoci de PATSA, es recomana la seva elaboració per tal de 
concloure si és possible recuperar el valor de l’esmentat actiu intangible. 


Arguments de l’al·legació: 


L’any 2010, després de l’accident ocorregut amb data 18 de juliol a l’atracció “El Pèn
dol, els resultats de la societat PATSA van partir una forta davallada, arribant a uns 
resultats negatius de 2.201 milers d’euros, com a conseqüència directa de la caiguda 
de la xifra de visitants arribant a 402.009. 


Durant el 2011 l’efecte de l’accident encara va estar present, la xifra de visitants va 
augmentar fins arribar a 442.693 visitants. Tot i haver augmentat un 10% respecte a 
l’any 2010, encara es situava per sota de la xifra òptima de visitants del parc xifrada 
històricament en 600.000. Al 2011, el resultat negatiu va ser de 1.402 milers d’euros. 


A la vista dels efectes que el accident del “El Pèndol” va ocasionar en la xifra de vi
sitants i conseqüentment en els resultat de la societat, era molt difícil definir un pla fi
nancer. Durant l’any 2012 la Societat va treballar per aconseguir la recuperació tant 
del nombre de visitants com de resultats, aconseguint una xifra de 519.016 visitants i 
un resultat molt proper a l’equilibri (87 milers d’euros negatius). 


A la data actual, i en base al tancament 2013 (amb un una xifra de visitants 556.700 i 
un resultat de 1.313 milers d’euros) posem a disposició de la Sindicatura el Pla fi
nancer 2014-2019, que s’adjunta com annex. 


Barcelona, 20 de febrer de 2014 


Constantí Serrallonga i Tintoré 

Gerent Municipal 



5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


Un cop analitzades les al·legacions fetes al contingut d’aquest informe, la Sindicatura de 
Comptes ha modificat dos paràgrafs, indicats amb notes al peu de pàgina, i ha introduït un 
quadre per clarificar el contingut de l’informe, sense que això representi cap canvi del 
sentit del text original. 
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285.465.358,56


TOTAL ACTIU (A+B)


BALANÇ (imports en euros)


ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU


A)    Actiu no corrent


B)    Actiu corrent


EXERCICI 2011


(Accions i participacions en patrimoni pròpies)
Reserves
Prima d'emissió
Capital


Resultats d'exercicis anteriors


A)   Patrimoni net


A-2) Ajustos per canvi de valor


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)


DEURE/HAVER


Aprovisionaments
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu


Variació d'existències de productes acabats
Import net de la xifra de negocis


Altres ingressos d'explotació


A)   Operacions continuades


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Immobilitzat intangible


Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutes comercials no corrents


Inversions immobiliàries
Immobilitzat material


associades a llarg termini


IV.


III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Actius no corrents mantinguts per a


Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids


Deutors comercials i altres comptes
Existències


associades a curt termini


la venda


a cobrar


equivalents


A-1) Fons propis


Altres aportacions de socis


(Dividend a compte)
Resultat de l'exercici


Altres instruments de patrimoni


Diferència de conversió


Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts
Operacions de cobertura
Actius financers disponibles per a la venda


Altres


Passius per impost diferit


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a llarg termini
Provisions a llarg termini


Periodificacions a llarg termini
Creditors comercials no corrents
Deutes amb característiques especials a llarg


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a curt termini
Provisions a curt termini


Passius vinculats amb actius no corrents


Creditors comercials i altres comptes a pagar
Periodificacions a curt termini
Deutes amb característiques especials a curt


per a la venda


llarg termini


mantinguts per a la venda


curt termini


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)


Imputació de subvencions d'immobilitzat


Amortització de l'immobilitzat
Altres despeses d'explotació
Despeses de personal


Excessos de provisions


i en curs de fabricació


no financer i altres


Altres resultats


Diferència negativa de combinacions de


Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat


financers
Variació de valor raonable en instruments
Despeses financeres
Ingressos financers


Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per venda d'instruments
financers


Impostos sobre beneficis


Resultat de l'exercici procedent d'operacions
interrompudes net d'impostos


4.
3.


2.
1.


5.


9.


8.
7.
6.


10.


13.


12.


11.


16.
15.
14.


17.
18.


20.


21.


A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)


A.1)  Resultat d'explotació


A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)


B)   Operacions interrompudes


A.3) Resultat abans d'impostos (A.1+A.2)


A.4) Resultat de l'exercici procedent
d'operacions continuades (A.3+20)


(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.


VIII.
VII.


IX.


IV.


III.
II.
I.


V.


IV.


III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


IV.
III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


B)   Passiu no corrent


C)   Passiu corrent


A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts


381.013,71
172.593.869,67


0,00


75.053.810,81
34.279.504,41


3.157.159,96
0,00


0,00
0,00


9.505.132,34


24.438.366,85
284,68


0,00


2.296.870,73


321.706.013,16


36.240.654,60


284.173.852,95


727.851,43
193.325.864,77


0,00


80.960.889,26
7.338.218,16
1.821.029,33


0,00


0,00
0,00


19.046.640,94


0,00
0,00
0,00


2.140.230,71


305.360.724,60


21.186.871,65


235.274.649,03


214.413.806,49


30.600.000,00
27.394.251,39


100.578.344,38
0,00
0,00
0,00


55.841.210,72
0,00
0,00


19.831.832,15


19.831.832,15
0,00


0,00
0,00
0,00


1.029.010,39


0,00
47.704.168,22


0,00
3.411.089,54


971.483,98
0,00


0,00


0,00
0,00


6.876.550,69


4.993.227,38
19.299.636,86


3.175.207,46


0,00


321.706.013,16


52.086.741,74


34.344.622,39


192.026.593,59


192.803.356,77


30.600.000,00
61.625.012,39
91.756.735,26


0,00
0,00
0,00


8.821.609,12
0,00
0,00


-2.308.704,90


-2.308.704,90
0,00


0,00
0,00
0,00


1.531.941,72


0,00
68.350.147,40


0,00
4.580,94


981.694,94
0,00


0,00


0,00
0,00


14.227.329,85


6.385.693,82
20.474.940,53


2.909.743,53


0,00


305.360.724,60


69.336.423,28


43.997.707,73


131.588.353,48


0,00
0,00


-30.328.580,57
76.006,45


-52.638.511,54
-26.208.700,23
-11.777.277,51


247.937,97


0,00


44.402.402,49


0,00
-61.441,45


773.067,65
-1.013.038,71


0,00
0,00


0,00


780.992,69


55.300.189,09


-239.971,06


55.060.218,03


55.841.210,72


0,00


55.841.210,72


122.618.310,47


0,00
0,00


-26.418.904,06
1.166.460,74


-51.419.745,89
-27.448.720,72
-11.914.036,89


266.537,75


0,00


-1.994.726,01


0,00
0,00


6.818.241,64
-972.116,04


0,00
0,00


-2.241.791,00


362.099,13


4.855.175,39


3.604.334,60


8.459.509,99


8.821.609,12


0,00


8.821.609,12


EXERCICI 2011 EXERCICI 2011EXERCICI 2010 EXERCICI 2010 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


plazo


plazo


negoci


Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,0019.
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0,00


0,00
-247.937,97


0,00


25.752,85


55.841.210,72


25.292.052,29
0,00
0,00
0,00IV.


III.
II.
I.


TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)


ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (imports en euros)


V.


0,00


A)     Resultat del compte de pèrdues i guanys


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net


B)    Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net  (I+II+III+IV+V+VI+VII)


C)    Total transferències al compte de pèrdues i guanys  (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


0,00


VI. 0,00


EXERCICI 2011


30.600.000,00


30.600.000,00


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


30.600.000,00


30.600.000,00


-3.151.515,24VII.


Transferències al compte de pèrdues i guanys


4.
3.
2.
1.


5.


A)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació


B)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió


6.


8.
7.


C)    Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament


9.


11.
10.


12.


E)    Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)


D)    Efecte de les variacions dels tipus de canvi


Capital
escripturat


Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos


Per valoració d'instruments financers


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda
Diferències de conversió
Efecte impositiu


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per valoració d'instruments financers


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda


Efecte impositiu
Diferències de conversió


XI.
X.
IX.
VIII.


XII.
XIII.


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI (imports en euros)


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)


Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Canvis en el capital corrent
Ajustos del resultat
Resultat de l'exercici abans d'impostos


Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)


Pagaments per inversions


Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)
Cobraments per desinversions


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni


Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer


Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)


Capital
no exigit


Prima
d'emissió


Reserves (Accions i partic.
patrim. pròpies)


Resultats ex.
anteriors


Altres aportac. Resultat de
l'exercici


(Dividend a
compte)


Altres instrum.
patrimoni net


Ajustos per
canvi de valor


Subv., donac.
 i llegats rebuts


Total
socis


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Efectiu o equivalents al començament de l'exercici


Efectiu o equivalents al final de l'exercici


30.600.000,00


0,00
0,00


8.555.591,35
0,00


305.759,08


183.165.243,16


183.165.243,16


0,00
0,00


77.759.562,65
0,00


-34.511.507,21


192.026.593,59


192.026.593,59


235.274.649,03


22.140.537,05


-222.185,12


77.759.562,65


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


61.625.012,39


61.625.012,39


0,00
0,00


0,00
0,00


-34.230.761,00


61.625.012,39


61.625.012,39


27.394.251,39


0,00
0,00


0,00
0,00


7.096.507,44


84.660.227,82


84.660.227,82


0,00
0,00


0,00
0,00


8.821.609,12


91.756.735,26


91.756.735,26


100.578.344,38


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


8.821.609,12
0,00


-7.096.507,44


7.096.507,44


7.096.507,44


0,00
0,00


55.841.210,72
0,00


-8.821.609,12


8.821.609,12


8.821.609,12


55.841.210,72


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


-275,80
0,00
0,00


-2.308.429,10


-2.308.429,10


0,00
0,00


22.140.537,05
0,00
0,00


-2.308.704,90


-2.308.704,90


19.831.832,15


0,00
0,00


-265.741,97
0,00


305.759,08


1.491.924,61


1.491.924,61


0,00
0,00


-222.185,12
0,00


-280.746,21


1.531.941,72


1.531.941,72


1.029.010,39


0,00


0,00
-266.537,75


0,00


795,78


8.821.609,12


-394,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
118,20


-275,80


-265.741,97


8.555.591,35


28.789.618,77


55.060.218,03
-32.494.639,54


7.680.546,55
-1.456.506,27


-43.768.108,82
74.581.882,55
30.813.773,73


0,00
-25.215.991,48
-34.230.761,00
-59.446.752,48


0,00


156.640,02


2.140.230,71


2.296.870,73


22.783.353,85


8.459.509,99
10.395.277,40
-2.252.227,79
6.180.794,25


-39.209.144,22
267.161,59


-38.941.982,63


0,00
16.209.842,69


0,00
16.209.842,69


0,00


51.213,91


2.089.016,80


2.140.230,71


Nota:  Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


A)   Saldo final de l'any 2009


Ajustos per canvi de criteri 2009 i anteriors
Ajustos per errors 2009 i anteriors


B)   Saldo ajustat, inici de l'any 2010


C)   Saldo final de l'any 2010


Ajustos per canvi de criteri 2010
Ajustos per errors 2010


D)   Saldo ajustat, inici de l'any 2011


E)   SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011


EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
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5.902.634,77


TOTAL ACTIU (A+B)


BALANÇ (imports en euros)


ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU


A)    Actiu no corrent


B)    Actiu corrent


EXERCICI 2011


(Accions i participacions en patrimoni pròpies)
Reserves
Prima d'emissió
Capital


Resultats d'exercicis anteriors


A)   Patrimoni net


A-2) Ajustos per canvi de valor


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)


DEURE/HAVER


Aprovisionaments
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu


Variació d'existències de productes acabats
Import net de la xifra de negocis


Altres ingressos d'explotació


A)   Operacions continuades


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Immobilitzat intangible


Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutes comercials no corrents


Inversions immobiliàries
Immobilitzat material


associades a llarg termini


IV.


III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Actius no corrents mantinguts per a


Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids


Deutors comercials i altres comptes
Existències


associades a curt termini


la venda


a cobrar


equivalents


A-1) Fons propis


Altres aportacions de socis


(Dividend a compte)
Resultat de l'exercici


Altres instruments de patrimoni


Diferència de conversió


Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts
Operacions de cobertura
Actius financers disponibles per a la venda


Altres


Passius per impost diferit


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a llarg termini
Provisions a llarg termini


Periodificacions a llarg termini
Creditors comercials no corrents
Deutes amb característiques especials a llarg


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a curt termini
Provisions a curt termini


Passius vinculats amb actius no corrents


Creditors comercials i altres comptes a pagar
Periodificacions a curt termini
Deutes amb característiques especials a curt


per a la venda


llarg termini


mantinguts per a la venda


curt termini


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)


Imputació de subvencions d'immobilitzat


Amortització de l'immobilitzat
Altres despeses d'explotació
Despeses de personal


Excessos de provisions


i en curs de fabricació


no financer i altres


Altres resultats


Diferència negativa de combinacions de


Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat


financers
Variació de valor raonable en instruments
Despeses financeres
Ingressos financers


Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per venda d'instruments
financers


Impostos sobre beneficis


Resultat de l'exercici procedent d'operacions
interrompudes net d'impostos


4.
3.


2.
1.


5.


9.


8.
7.
6.


10.


13.


12.


11.


16.
15.
14.


17.
18.


20.


21.


A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)


A.1)  Resultat d'explotació


A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)


B)   Operacions interrompudes


A.3) Resultat abans d'impostos (A.1+A.2)


A.4) Resultat de l'exercici procedent
d'operacions continuades (A.3+20)


(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.


VIII.
VII.


IX.


IV.


III.
II.
I.


V.


IV.


III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


IV.
III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


B)   Passiu no corrent


C)   Passiu corrent


A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts


95.489,73
5.796.612,03


0,00


0,00
10.533,01


0,00
0,00


16.083.556,29
174.767,43


566.835,84


0,00
0,00


18.522,00


669.506,09


23.415.822,42


17.513.187,65


23.464.817,52


140.461,03
23.313.823,48


0,00


0,00
10.533,01


0,00
0,00


0,00
193.011,66


941.048,88


24.973,25
0,00


103.089,83


646.800,69


25.373.741,83


1.908.924,31


7.124.415,60


7.124.415,60


6.000.000,00
4.300.614,00


426.599,31
0,00


-2.201.221,52
0,00


-1.401.576,19
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


123.788,49
4.418,21


0,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


166.117,59


12.900.855,20
2.242.148,28


854.079,05


0,00


23.415.822,42


128.206,70


16.163.200,12


8.525.991,79


8.525.991,79


6.000.000,00
4.300.614,00


426.599,31
0,00
0,00
0,00


-2.201.221,52
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


195.761,96
4.418,21


11.500.000,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


1.098.061,91


33.040,00
3.138.622,65


877.845,31


0,00


25.373.741,83


11.700.180,17


5.147.569,87


12.999.948,10


0,00
0,00


-3.140.734,52
376.711,85


-4.735.340,90
-4.698.201,08
-1.776.876,29


0,00


38.494,80


0,00


0,00
0,00


7.427,71
-473.005,86


0,00
0,00


0,00


0,00


-935.998,04


-465.578,15


-1.401.576,19


-1.401.576,19


0,00


-1.401.576,19


12.436.190,55


0,00
0,00


-3.552.058,23
504.049,33


-4.892.159,31
-4.299.093,46
-1.876.787,78


0,00


0,00


-95.782,81


0,00
-91.788,49


5.372,60
-339.163,92


0,00
0,00


0,00


0,00


-1.867.430,20


-333.791,32


-2.201.221,52


-2.201.221,52


0,00


-2.201.221,52


EXERCICI 2011 EXERCICI 2011EXERCICI 2010 EXERCICI 2010 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


plazo


plazo


negoci


Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,0019.


6.2. COMPTES ANUALS DE PATSA 
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0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


-1.401.576,19


0,00
0,00
0,00
0,00IV.


III.
II.
I.


TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)


ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (imports en euros)


V.


0,00


A)     Resultat del compte de pèrdues i guanys


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net


B)    Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net  (I+II+III+IV+V+VI+VII)


C)    Total transferències al compte de pèrdues i guanys  (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


0,00


VI. 0,00


EXERCICI 2011


6.000.000,00


6.000.000,00


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


6.000.000,00


6.000.000,00


0,00VII.


Transferències al compte de pèrdues i guanys


4.
3.
2.
1.


5.


A)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació


B)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió


6.


8.
7.


C)    Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament


9.


11.
10.


12.


E)    Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)


D)    Efecte de les variacions dels tipus de canvi


Capital
escripturat


Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos


Per valoració d'instruments financers


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda
Diferències de conversió
Efecte impositiu


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per valoració d'instruments financers


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda


Efecte impositiu
Diferències de conversió


XI.
X.
IX.
VIII.


XII.
XIII.


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI (imports en euros)


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)


Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Canvis en el capital corrent
Ajustos del resultat
Resultat de l'exercici abans d'impostos


Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)


Pagaments per inversions


Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)
Cobraments per desinversions


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni


Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer


Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)


Capital
no exigit


Prima
d'emissió


Reserves (Accions i partic.
patrim. pròpies)


Resultats ex.
anteriors


Altres aportac. Resultat de
l'exercici


(Dividend a
compte)


Altres instrum.
patrimoni net


Ajustos per
canvi de valor


Subv., donac.
 i llegats rebuts


Total
socis


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Efectiu o equivalents al començament de l'exercici


Efectiu o equivalents al final de l'exercici


6.000.000,00


0,00
0,00


-2.201.221,52
0,00
0,00


10.727.213,31


10.727.213,31


0,00
0,00


-1.401.576,19
0,00
0,00


8.525.991,79


8.525.991,79


7.124.415,60


0,00


0,00


-1.401.576,19


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


4.300.614,00


4.300.614,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


4.300.614,00


4.300.614,00


4.300.614,00


0,00
0,00


0,00
0,00


426.597,75


1,56


1,56


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


426.599,31


426.599,31


426.599,31


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00


780.567,39


-780.567,39


-780.567,39


0,00
0,00


0,00
0,00


-2.201.221,52


0,00


0,00


-2.201.221,52


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


-2.201.221,52
0,00


-1.207.165,14


1.207.165,14


1.207.165,14


0,00
0,00


-1.401.576,19
0,00


2.201.221,52


-2.201.221,52


-2.201.221,52


-1.401.576,19


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


-2.201.221,52


0,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00


0,00


-2.201.221,52


-147.100,45


-1.401.576,19
2.191.396,87
-442.865,96
-494.055,17


-1.230.194,15
0,00


-1.230.194,15


0,00
1.400.000,00


0,00
1.400.000,00


0,00


22.705,40


646.800,69


669.506,09


197.144,62


-2.201.221,52
2.398.150,40


348.568,27
-348.352,53


-2.229.195,73
348.432,19


-1.880.763,54


0,00
1.500.000,00


0,00
1.500.000,00


0,00


-183.618,92


830.419,61


646.800,69


Nota:  Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


A)   Saldo final de l'any 2009


Ajustos per canvi de criteri 2009 i anteriors
Ajustos per errors 2009 i anteriors


B)   Saldo ajustat, inici de l'any 2010


C)   Saldo final de l'any 2010


Ajustos per canvi de criteri 2010
Ajustos per errors 2010


D)   Saldo ajustat, inici de l'any 2011


E)   SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011


EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
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48.738.179,96


TOTAL ACTIU (A+B)


BALANÇ (imports en euros)


ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU


A)    Actiu no corrent


B)    Actiu corrent


EXERCICI 2011


(Accions i participacions en patrimoni pròpies)
Reserves
Prima d'emissió
Capital


Resultats d'exercicis anteriors


A)   Patrimoni net


A-2) Ajustos per canvi de valor


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS  (imports en euros)


DEURE/HAVER


Aprovisionaments
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu


Variació d'existències de productes acabats
Import net de la xifra de negocis


Altres ingressos d'explotació


A)   Operacions continuades


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Immobilitzat intangible


Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutes comercials no corrents


Inversions immobiliàries
Immobilitzat material


associades a llarg termini


IV.


III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Actius no corrents mantinguts per a


Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids


Deutors comercials i altres comptes
Existències


associades a curt termini


la venda


a cobrar


equivalents


A-1) Fons propis


Altres aportacions de socis


(Dividend a compte)
Resultat de l'exercici


Altres instruments de patrimoni


Diferència de conversió


Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts
Operacions de cobertura
Actius financers disponibles per a la venda


Altres


Passius per impost diferit


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a llarg termini
Provisions a llarg termini


Periodificacions a llarg termini
Creditors comercials no corrents
Deutes amb característiques especials a llarg


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a curt termini
Provisions a curt termini


Passius vinculats amb actius no corrents


Creditors comercials i altres comptes a pagar
Periodificacions a curt termini
Deutes amb característiques especials a curt


per a la venda


llarg termini


mantinguts per a la venda


curt termini


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)


Imputació de subvencions d'immobilitzat


Amortització de l'immobilitzat
Altres despeses d'explotació
Despeses de personal


Excessos de provisions


i en curs de fabricació


no financer i altres


Altres resultats


Diferència negativa de combinacions de


Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat


financers
Variació de valor raonable en instruments
Despeses financeres
Ingressos financers


Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per venda d'instruments
financers


Impostos sobre beneficis


Resultat de l'exercici procedent d'operacions
interrompudes net d'impostos


4.
3.


2.
1.


5.


9.


8.
7.
6.


10.


13.


12.


11.


16.
15.
14.


17.
18.


20.


21.


A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)


A.1)  Resultat d'explotació


A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)


B)   Operacions interrompudes


A.3) Resultat abans d'impostos (A.1+A.2)


A.4) Resultat de l'exercici procedent
d'operacions continuades (A.3+20)


(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.


VIII.
VII.


IX.


IV.


III.
II.
I.


V.


IV.


III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


IV.
III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


B)   Passiu no corrent


C)   Passiu corrent


A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts


952.176,56
40.448.373,47


0,00


7.337.189,23
440,70


0,00
0,00


0,00
1.525.119,66


17.647.595,92


44.561,43
9.909,01


165.603,25


7.358.959,03


75.489.928,26


26.751.748,30


44.066.818,02


896.000,18
32.075.094,15


0,00


6.559.013,20
4.536.710,49


0,00
0,00


0,00
1.454.902,51


23.946.020,29


106.230,92
5.738.311,77


797.504,39


5.039.968,21


81.149.756,11


37.082.938,09


51.814.855,76


49.361.059,75


12.861.839,34
0,00


32.116.892,25
0,00
0,00
0,00


4.382.328,16
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


2.453.796,01


497.046,81
13.941,56


4.536.269,79
0,00


644.320,52
0,00


0,00


0,00
0,00


6.689.815,63


0,00
11.118.568,75


175.109,44


0,00


75.489.928,26


5.691.578,68


17.983.493,82


48.250.447,60


44.978.731,59


12.861.839,34
0,00


30.538.181,22
0,00
0,00
0,00


1.578.711,03
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


3.271.716,01


2.406.583,62
2.013.943,53


4.536.269,79
0,00


230.818,97
0,00


0,00


0,00
0,00


3.583.644,73


0,00
19.171.371,20


956.676,67


0,00


81.149.756,11


9.187.615,91


23.711.692,60


45.595.930,19


0,00
0,00


-33.384.120,36
10.776.862,72
-5.264.195,49
-8.732.559,80
-5.982.603,81


0,00


0,00


-554.109,63


0,00
1.913.972,52


964.992,18
-66.770,83


0,00
0,00


801.951,33


-1.687.020,86


4.369.176,34


1.700.172,68


6.069.349,02


4.382.328,16


0,00


4.382.328,16


45.876.473,54


0,00
0,00


-33.870.046,40
8.134.044,40


-5.206.380,44
-9.597.890,59
-6.002.383,28


934.688,87


0,00


0,00


0,00
499.018,89


613.662,22
-162.327,13


0,00
0,00


841.647,09


-481.796,14


767.524,99


1.292.982,18


2.060.507,17


1.578.711,03


0,00


1.578.711,03


EXERCICI 2011 EXERCICI 2011EXERCICI 2010 EXERCICI 2010 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


plazo


plazo


negoci


Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,0019.


6.3. COMPTES ANUALS DE TERSA 
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0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


4.382.328,16


0,00
0,00
0,00
0,00IV.


III.
II.
I.


TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)


ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU  (imports en euros)


V.


0,00


A)     Resultat del compte de pèrdues i guanys


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net


B)    Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net  (I+II+III+IV+V+VI+VII)


C)    Total transferències al compte de pèrdues i guanys  (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


0,00


VI. 0,00


EXERCICI 2011


12.861.839,34


12.861.839,34


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


12.861.839,34


12.861.839,34


0,00VII.


Transferències al compte de pèrdues i guanys


4.
3.
2.
1.


5.


A)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació


B)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió


6.


8.
7.


C)    Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament


9.


11.
10.


12.


E)    Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)


D)    Efecte de les variacions dels tipus de canvi


Capital
escripturat


Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos


Per valoració d'instruments financers


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda
Diferències de conversió
Efecte impositiu


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per valoració d'instruments financers


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda


Efecte impositiu
Diferències de conversió


XI.
X.
IX.
VIII.


XII.
XIII.


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI (imports en euros)


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET  (imports en euros)


Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Canvis en el capital corrent
Ajustos del resultat
Resultat de l'exercici abans d'impostos


Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)


Pagaments per inversions


Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)
Cobraments per desinversions


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni


Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer


Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)


Capital
no exigit


Prima
d'emissió


Reserves (Accions i partic.
patrim. pròpies)


Resultats ex.
anteriors


Altres aportac. Resultat de
l'exercici


(Dividend a
compte)


Altres instrum.
patrimoni net


Ajustos per
canvi de valor


Subv., donac.
 i llegats rebuts


Total
socis


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Efectiu o equivalents al començament de l'exercici


Efectiu o equivalents al final de l'exercici


12.861.839,34


0,00
0,00


760.791,03
0,00
0,00


47.489.656,57


47.489.656,57


0,00
0,00


4.382.328,16
0,00


-817.920,00


48.250.447,60


48.250.447,60


51.814.855,76


0,00


0,00


4.382.328,16


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00


585.680,32


29.952.500,90


29.952.500,90


0,00
0,00


0,00
0,00


1.578.711,03


30.538.181,22


30.538.181,22


32.116.892,25


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


1.578.711,03
0,00


-585.680,32


585.680,32


585.680,32


0,00
0,00


4.382.328,16
0,00


-1.578.711,03


1.578.711,03


1.578.711,03


4.382.328,16


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


-817.920,00
0,00
0,00


4.089.636,01


4.089.636,01


0,00
0,00


0,00
0,00


-817.920,00


3.271.716,01


3.271.716,01


2.453.796,01


0,00


0,00
-817.920,00


0,00


0,00


1.578.711,03


0,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00


-817.920,00


760.791,03


1.893.343,87


6.069.349,02
3.405.218,48


-7.581.223,63
0,00


-108.479.740,17
118.352,91


-108.361.387,26


15.315.635,35
15.621.660,88


0,00
30.937.296,23


0,00


-75.530.747,16


0,00


7.358.959,03


1.662.645,06


2.060.507,17
3.933.052,55


-5.127.025,54
796.110,88


-5.797.622,07
53.062,51


-5.744.559,56


0,00
-1.653.078,16


0,00
-1.653.078,16


0,00


-5.734.992,66


10.774.960,87


5.039.968,21


Nota:  Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


A)   Saldo final de l'any 2009


Ajustos per canvi de criteri 2009 i anteriors
Ajustos per errors 2009 i anteriors


B)   Saldo ajustat, inici de l'any 2010


C)   Saldo final de l'any 2010


Ajustos per canvi de criteri 2010
Ajustos per errors 2010


D)   Saldo ajustat, inici de l'any 2011


E)   SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011


EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
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86.827.201,39


TOTAL ACTIU (A+B)


BALANÇ (imports en euros)


ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU


A)    Actiu no corrent


B)    Actiu corrent


EXERCICI 2011


(Accions i participacions en patrimoni pròpies)
Reserves
Prima d'emissió
Capital


Resultats d'exercicis anteriors


A)   Patrimoni net


A-2) Ajustos per canvi de valor


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)


DEURE/HAVER


Aprovisionaments
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu


Variació d'existències de productes acabats
Import net de la xifra de negocis


Altres ingressos d'explotació


A)   Operacions continuades


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Immobilitzat intangible


Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutes comercials no corrents


Inversions immobiliàries
Immobilitzat material


associades a llarg termini


IV.


III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Actius no corrents mantinguts per a


Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids


Deutors comercials i altres comptes
Existències


associades a curt termini


la venda


a cobrar


equivalents


A-1) Fons propis


Altres aportacions de socis


(Dividend a compte)
Resultat de l'exercici


Altres instruments de patrimoni


Diferència de conversió


Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts
Operacions de cobertura
Actius financers disponibles per a la venda


Altres


Passius per impost diferit


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a llarg termini
Provisions a llarg termini


Periodificacions a llarg termini
Creditors comercials no corrents
Deutes amb característiques especials a llarg


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a curt termini
Provisions a curt termini


Passius vinculats amb actius no corrents


Creditors comercials i altres comptes a pagar
Periodificacions a curt termini
Deutes amb característiques especials a curt


per a la venda


llarg termini


mantinguts per a la venda


curt termini


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)


Imputació de subvencions d'immobilitzat


Amortització de l'immobilitzat
Altres despeses d'explotació
Despeses de personal


Excessos de provisions


i en curs de fabricació


no financer i altres


Altres resultats


Diferència negativa de combinacions de


Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat


financers
Variació de valor raonable en instruments
Despeses financeres
Ingressos financers


Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per venda d'instruments
financers


Impostos sobre beneficis


Resultat de l'exercici procedent d'operacions
interrompudes net d'impostos


4.
3.


2.
1.


5.


9.


8.
7.
6.


10.


13.


12.


11.


16.
15.
14.


17.
18.


20.


21.


A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)


A.1)  Resultat d'explotació


A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)


B)   Operacions interrompudes


A.3) Resultat abans d'impostos (A.1+A.2)


A.4) Resultat de l'exercici procedent
d'operacions continuades (A.3+20)


(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.


VIII.
VII.


IX.


IV.


III.
II.
I.


V.


IV.


III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


IV.
III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


B)   Passiu no corrent


C)   Passiu corrent


A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts


343.289,28
84.429.020,14


0,00


90.151,82
1.952.942,54


11.797,61
0,00


0,00
0,00


4.148.055,45


0,00
12.257.585,96


114.424,67


631.532,78


103.978.800,25


17.151.598,86


88.677.839,32


399.863,98
85.724.883,16


0,00


90.151,82
2.437.531,10


25.409,26
0,00


0,00
0,00


3.498.514,51


0,00
6.910.038,86


125.362,79


2.945.522,18


102.157.277,66


13.479.438,34


76.300.682,22


75.056.603,92


14.287.813,40
0,00


56.853.198,11
-101.297,71


0,00
0,00


4.016.890,12
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


1.244.078,30


0,00
0,00


0,00
3.743,44


7.238.883,31
0,00


0,00


0,00
0,00


15.309.336,12


0,00
4.391.298,48


734.856,68


0,00


103.978.800,25


7.242.626,75


20.435.491,28


73.494.371,38


72.254.177,94


14.287.813,40
0,00


52.009.525,13
-101.297,71


0,00
0,00


6.058.137,12
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


1.240.193,44


0,00
13.119.141,87


0,00
3.731,78


6.473.928,99
0,00


0,00


0,00
0,00


4.141.035,34


0,00
4.152.377,66


772.690,64


0,00


102.157.277,66


19.596.802,64


9.066.103,64


27.506.345,63


0,00
0,00


-3.066.305,82
4.237.030,60


-8.145.424,68
-12.172.948,19


-4.200.503,81


98.466,48


0,00


-56.338,66


0,00
0,00


536.202,41
-717.194,37


0,00
0,00


0,00


-21.425,44


4.200.321,55


-162.005,99


4.038.315,56


4.016.890,12


0,00


4.016.890,12


27.798.418,03


0,00
0,00


-3.216.323,17
4.820.456,10


-8.124.255,54
-12.326.921,03


-4.310.719,09


98.645,40


0,00


-50.846,55


0,00
0,00


372.028,62
-554.328,80


0,00
0,00


0,00


1.551.983,15


4.688.454,15


-182.300,18


4.506.153,97


6.058.137,12


0,00


6.058.137,12


EXERCICI 2011 EXERCICI 2011EXERCICI 2010 EXERCICI 2010 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


plazo


plazo


negoci


Altres ingressos i despeses de caràcter financer 18.985,97 0,0019.


6.4. COMPTES ANUALS DE MERCABARNA 
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0,00


0,00
-98.466,48


0,00


295,42


4.016.890,12


0,00
0,00


102.363,00
0,00IV.


III.
II.
I.


TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)


ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (imports en euros)


V.


0,00


A)     Resultat del compte de pèrdues i guanys


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net


B)    Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net  (I+II+III+IV+V+VI+VII)


C)    Total transferències al compte de pèrdues i guanys  (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


0,00


VI. 0,00


EXERCICI 2011


14.287.813,40


14.287.813,40


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


14.287.813,40


14.287.813,40


-307,08VII.


Transferències al compte de pèrdues i guanys


4.
3.
2.
1.


5.


A)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació


B)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió


6.


8.
7.


C)    Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament


9.


11.
10.


12.


E)    Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)


D)    Efecte de les variacions dels tipus de canvi


Capital
escripturat


Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos


Per valoració d'instruments financers


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda
Diferències de conversió
Efecte impositiu


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per valoració d'instruments financers


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda


Efecte impositiu
Diferències de conversió


XI.
X.
IX.
VIII.


XII.
XIII.


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI (imports en euros)


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)


Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Canvis en el capital corrent
Ajustos del resultat
Resultat de l'exercici abans d'impostos


Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)


Pagaments per inversions


Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)
Cobraments per desinversions


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni


Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer


Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)


Capital
no exigit


Prima
d'emissió


Reserves (Accions i partic.
patrim. pròpies)


Resultats ex.
anteriors


Altres aportac. Resultat de
l'exercici


(Dividend a
compte)


Altres instrum.
patrimoni net


Ajustos per
canvi de valor


Subv., donac.
 i llegats rebuts


Total
socis


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Efectiu o equivalents al començament de l'exercici


Efectiu o equivalents al final de l'exercici


14.287.813,40


0,00
0,00


5.959.787,66
-1.214.464,14


398.743,50


68.350.304,36


68.350.304,36


0,00
0,00


4.020.774,98
-1.214.464,14


0,00


73.494.371,38


73.494.371,38


76.300.682,22


102.055,92


-98.171,06


4.020.774,98


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00


2.478.130,50


49.531.394,63


49.531.394,63


0,00
0,00


0,00
0,00


4.843.672,98


52.009.525,13


52.009.525,13


56.853.198,11


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


-101.297,71


-101.297,71


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


-101.297,71


-101.297,71


-101.297,71


0,00
0,00


0,00
-1.214.464,14
1.214.464,14


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
-1.214.464,14
1.214.464,14


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


6.058.137,12
0,00


-3.692.594,64


3.692.594,64


3.692.594,64


0,00
0,00


4.016.890,12
0,00


-6.058.137,12


6.058.137,12


6.058.137,12


4.016.890,12


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


-98.349,46
0,00


398.743,50


939.799,40


939.799,40


0,00
0,00


3.884,86
0,00
0,00


1.240.193,44


1.240.193,44


1.244.078,30


0,00


0,00
-98.645,40


0,00


295,94


6.058.137,12


0,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00


-98.349,46


5.959.787,66


8.110.045,52


4.038.315,56
3.275.340,13


640.001,37
156.388,46


-20.749.429,45
11.035.236,63
-9.714.192,82


0,00
504.622,04


-1.214.464,14
-709.842,10


0,00


-2.313.989,40


2.945.522,18


631.532,78


8.945.293,50


4.506.153,97
3.536.049,88
-296.350,12


1.199.439,77


-10.948.756,28
819.760,61


-10.128.995,67


0,00
-279.719,55


-1.214.464,14
-1.494.183,69


0,00


-2.677.885,86


5.623.408,04


2.945.522,18


Nota:  Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


A)   Saldo final de l'any 2009


Ajustos per canvi de criteri 2009 i anteriors
Ajustos per errors 2009 i anteriors


B)   Saldo ajustat, inici de l'any 2010


C)   Saldo final de l'any 2010


Ajustos per canvi de criteri 2010
Ajustos per errors 2010


D)   Saldo ajustat, inici de l'any 2011


E)   SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011


EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
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30.396.284,27


TOTAL ACTIU (A+B)


BALANÇ (imports en euros)


ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU


A)    Actiu no corrent


B)    Actiu corrent


EXERCICI 2011


(Accions i participacions en patrimoni pròpies)
Reserves
Prima d'emissió
Capital


Resultats d'exercicis anteriors


A)   Patrimoni net


A-2) Ajustos per canvi de valor


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)


DEURE/HAVER


Aprovisionaments
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu


Variació d'existències de productes acabats
Import net de la xifra de negocis


Altres ingressos d'explotació


A)   Operacions continuades


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Immobilitzat intangible


Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutes comercials no corrents


Inversions immobiliàries
Immobilitzat material


associades a llarg termini


IV.


III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Actius no corrents mantinguts per a


Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids


Deutors comercials i altres comptes
Existències


associades a curt termini


la venda


a cobrar


equivalents


A-1) Fons propis


Altres aportacions de socis


(Dividend a compte)
Resultat de l'exercici


Altres instruments de patrimoni


Diferència de conversió


Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts
Operacions de cobertura
Actius financers disponibles per a la venda


Altres


Passius per impost diferit


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a llarg termini
Provisions a llarg termini


Periodificacions a llarg termini
Creditors comercials no corrents
Deutes amb característiques especials a llarg


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a curt termini
Provisions a curt termini


Passius vinculats amb actius no corrents


Creditors comercials i altres comptes a pagar
Periodificacions a curt termini
Deutes amb característiques especials a curt


per a la venda


llarg termini


mantinguts per a la venda


curt termini


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)


Imputació de subvencions d'immobilitzat


Amortització de l'immobilitzat
Altres despeses d'explotació
Despeses de personal


Excessos de provisions


i en curs de fabricació


no financer i altres


Altres resultats


Diferència negativa de combinacions de


Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat


financers
Variació de valor raonable en instruments
Despeses financeres
Ingressos financers


Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per venda d'instruments
financers


Impostos sobre beneficis


Resultat de l'exercici procedent d'operacions
interrompudes net d'impostos


4.
3.


2.
1.


5.


9.


8.
7.
6.


10.


13.


12.


11.


16.
15.
14.


17.
18.


20.


21.


A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)


A.1)  Resultat d'explotació


A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)


B)   Operacions interrompudes


A.3) Resultat abans d'impostos (A.1+A.2)


A.4) Resultat de l'exercici procedent
d'operacions continuades (A.3+20)


(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.


VIII.
VII.


IX.


IV.


III.
II.
I.


V.


IV.


III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


IV.
III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


B)   Passiu no corrent


C)   Passiu corrent


A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts


265.878,39
30.126.534,28


0,00


0,00
0,00


3.871,60
0,00


0,00
56.067,75


1.264.106,76


1.506,76
461.223,39


0,00


7.443.389,22


39.622.578,15


9.226.293,88


29.537.886,79


416.828,64
29.112.236,15


0,00


0,00
0,00


8.822,00
0,00


0,00
56.688,51


1.725.041,04


1.054.344,81
4.090.675,78


0,00


1.404.375,88


37.869.012,81


8.331.126,02


4.417.848,67


372.994,58


60.110,00
0,00


1.514.627,95
0,00
0,00
0,00


-1.201.743,37
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


4.044.854,09


165.528,77
0,00


0,00
46.788,90


26.907.636,52
0,00


0,00


0,00
0,00


4.130.968,67


0,00
1.597.584,54
2.356.222,08


0,00


39.622.578,15


27.119.954,19


8.084.775,29


5.232.539,23


2.294.363,67


60.110,00
0,00


1.504.280,99
0,00
0,00
0,00


1.429.972,68
-700.000,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


2.938.175,56


158.449,67
0,00


0,00
1.442.888,06


26.877.227,71
0,00


0,00


0,00
0,00


307.810,96


0,00
2.209.408,67
1.640.688,51


0,00


37.869.012,81


28.478.565,44


4.157.908,14


16.764.725,33


0,00
0,00


-1.331.976,92
365.765,25


-4.877.766,80
-5.622.180,36
-1.553.596,17


155,79


0,00


-1.663,78


0,00
-3.874.439,68


185.759,28
-1.160.048,67


0,00
-360,86


0,00


-96.115,78


-130.977,34


-974.650,25


-1.105.627,59


-1.201.743,37


0,00


-1.201.743,37


14.715.153,21


974,22
0,00


-1.891.445,49
1.910.130,60


-4.836.672,37
-5.713.450,86
-1.356.501,40


311,58


0,00


-1.507,69


0,00
108.713,70


242.480,74
-1.139.695,95


0,00
-297,10


0,00


-608.220,51


2.935.705,50


-897.512,31


2.038.193,19


1.429.972,68


0,00


1.429.972,68


EXERCICI 2011 EXERCICI 2011EXERCICI 2010 EXERCICI 2010 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


plazo


plazo


negoci


Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,0019.


6.5. COMPTES ANUALS DE CBSA 
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0,00


0,00
-111.692,52


0,00


1.116,93


-1.201.743,37


0,00
0,00
0,00


-638,02IV.
III.
II.
I.


TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)


ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (imports en euros)


V.


0,00


A)     Resultat del compte de pèrdues i guanys


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net


B)    Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net  (I+II+III+IV+V+VI+VII)


C)    Total transferències al compte de pèrdues i guanys  (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


0,00


VI. 0,00


EXERCICI 2011


60.110,00


60.110,00


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


60.110,00


60.110,00


6,38VII.


Transferències al compte de pèrdues i guanys


4.
3.
2.
1.


5.


A)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació


B)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió


6.


8.
7.


C)    Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament


9.


11.
10.


12.


E)    Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)


D)    Efecte de les variacions dels tipus de canvi


Capital
escripturat


Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos


Per valoració d'instruments financers


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda
Diferències de conversió
Efecte impositiu


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per valoració d'instruments financers


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda


Efecte impositiu
Diferències de conversió


XI.
X.
IX.
VIII.


XII.
XIII.


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI (imports en euros)


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)


Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Canvis en el capital corrent
Ajustos del resultat
Resultat de l'exercici abans d'impostos


Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)


Pagaments per inversions


Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)
Cobraments per desinversions


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni


Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer


Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)


Capital
no exigit


Prima
d'emissió


Reserves (Accions i partic.
patrim. pròpies)


Resultats ex.
anteriors


Altres aportac. Resultat de
l'exercici


(Dividend a
compte)


Altres instrum.
patrimoni net


Ajustos per
canvi de valor


Subv., donac.
 i llegats rebuts


Total
socis


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Efectiu o equivalents al començament de l'exercici


Efectiu o equivalents al final de l'exercici


60.110,00


0,00
0,00


1.404.630,64
-1.400.000,00


0,00


5.227.908,58


5.227.908,58


0,00
0,00


-1.312.950,60
-700.000,00


1.198.260,05


5.232.539,22


5.232.539,22


4.417.848,67


-631,64


-110.575,59


-1.312.950,60


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


-37.436,01
0,00


3.277,37


1.538.439,63


1.538.439,63


0,00
0,00


-631,64
0,00


10.978,60


1.504.280,99


1.504.280,99


1.514.627,95


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
-700.000,00
700.000,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
-700.000,00
700.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


1.429.972,68
0,00


-1.403.277,37


1.403.277,37


1.403.277,37


0,00
0,00


-1.201.743,37
0,00


-1.429.972,68


1.429.972,68


1.429.972,68


-1.201.743,37


0,00
0,00


0,00
-700.000,00
700.000,00


-700.000,00


-700.000,00


0,00
0,00


0,00
0,00


700.000,00


-700.000,00


-700.000,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


12.093,97
0,00
0,00


2.926.081,58


2.926.081,58


0,00
0,00


-110.575,59
0,00


1.217.254,13


2.938.175,55


2.938.175,55


4.044.854,09


0,00


0,00
-108.472,48


0,00


32.541,74


1.429.972,68


0,00
0,00


125.749,58
-53.480,01


0,00


0,00


0,00
-21.680,87


50.588,70


-75.930,74


1.404.630,64


8.016.341,92


-1.105.627,59
-408.791,49


9.690.120,32
-159.359,32


-2.328.502,85
1.051.174,27


-1.277.328,58


0,00
0,00


-700.000,00
-700.000,00


0,00


6.039.013,34


1.404.375,88


7.443.389,22


318.887,83


2.038.193,19
-796.404,54
-688.688,38
-234.212,44


-3.669.626,00
5.373.443,59
1.703.817,59


125.750,00
0,00


-1.400.000,00
-1.274.250,00


0,00


748.455,42


655.920,46


1.404.375,88


Nota:  Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


A)   Saldo final de l'any 2009


Ajustos per canvi de criteri 2009 i anteriors
Ajustos per errors 2009 i anteriors


B)   Saldo ajustat, inici de l'any 2010


C)   Saldo final de l'any 2010


Ajustos per canvi de criteri 2010
Ajustos per errors 2010


D)   Saldo ajustat, inici de l'any 2011


E)   SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011


EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
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215.877,41


TOTAL ACTIU (A+B)


BALANÇ (imports en euros)


ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU


A)    Actiu no corrent


B)    Actiu corrent


EXERCICI 2011


(Accions i participacions en patrimoni pròpies)
Reserves
Prima d'emissió
Capital


Resultats d'exercicis anteriors


A)   Patrimoni net


A-2) Ajustos per canvi de valor


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS  (imports en euros)


DEURE/HAVER


Aprovisionaments
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu


Variació d'existències de productes acabats
Import net de la xifra de negocis


Altres ingressos d'explotació


A)   Operacions continuades


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Immobilitzat intangible


Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutes comercials no corrents


Inversions immobiliàries
Immobilitzat material


associades a llarg termini


IV.


III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Actius no corrents mantinguts per a


Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids


Deutors comercials i altres comptes
Existències


associades a curt termini


la venda


a cobrar


equivalents


A-1) Fons propis


Altres aportacions de socis


(Dividend a compte)
Resultat de l'exercici


Altres instruments de patrimoni


Diferència de conversió


Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts
Operacions de cobertura
Actius financers disponibles per a la venda


Altres


Passius per impost diferit


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a llarg termini
Provisions a llarg termini


Periodificacions a llarg termini
Creditors comercials no corrents
Deutes amb característiques especials a llarg


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a curt termini
Provisions a curt termini


Passius vinculats amb actius no corrents


Creditors comercials i altres comptes a pagar
Periodificacions a curt termini
Deutes amb característiques especials a curt


per a la venda


llarg termini


mantinguts per a la venda


curt termini


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)


Imputació de subvencions d'immobilitzat


Amortització de l'immobilitzat
Altres despeses d'explotació
Despeses de personal


Excessos de provisions


i en curs de fabricació


no financer i altres


Altres resultats


Diferència negativa de combinacions de


Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat


financers
Variació de valor raonable en instruments
Despeses financeres
Ingressos financers


Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per venda d'instruments
financers


Impostos sobre beneficis


Resultat de l'exercici procedent d'operacions
interrompudes net d'impostos


4.
3.


2.
1.


5.


9.


8.
7.
6.


10.


13.


12.


11.


16.
15.
14.


17.
18.


20.


21.


A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)


A.1)  Resultat d'explotació


A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)


B)   Operacions interrompudes


A.3) Resultat abans d'impostos (A.1+A.2)


A.4) Resultat de l'exercici procedent
d'operacions continuades (A.3+20)


(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.


VIII.
VII.


IX.


IV.


III.
II.
I.


V.


IV.


III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


IV.
III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


B)   Passiu no corrent


C)   Passiu corrent


A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts


115.062,12
100.493,15


0,00


0,00
322,14


0,00
0,00


0,00
151.906,41


1.093.009,12


0,00
3.500.000,00


0,00


407.977,43


5.368.770,37


5.152.892,96


270.676,90


115.062,12
155.292,64


0,00


322,14
0,00
0,00
0,00


0,00
316.809,55


1.378.596,18


2.500.000,00
0,00
0,03


846.477,92


5.312.560,58


5.041.883,68


3.508.997,79


3.508.997,79


1.049.000,00
0,00


2.331.920,77
0,00
0,00
0,00


128.077,02
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


45.000,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00
0,00


0,00
1.814.772,58


0,00


0,00


5.368.770,37


45.000,00


1.814.772,58


3.380.920,77


3.380.920,77


1.049.000,00
0,00


2.115.599,74
0,00


-122.643,43
0,00


338.964,46
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


45.000,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00
0,00


0,00
1.886.639,81


0,00


0,00


5.312.560,58


45.000,00


1.886.639,81


7.992.818,63


-183.310,28
0,00


-4.192.492,35
8.272,00


-1.543.450,74
-2.016.962,68


-54.799,49


0,00


0,00


0,00


0,00
-5.221,43


123.712,60
-240,36


0,00
0,00


0,00


-248,88


4.853,66


123.472,24


128.325,90


128.077,02


0,00


128.077,02


7.802.120,23


-49.457,77
0,00


-3.877.691,47
12.622,60


-1.527.965,70
-1.979.834,41


-68.956,99


0,00


0,00


0,00


0,00
3.840,49


24.576,84
-289,36


0,00
0,00


0,00


0,00


314.676,98


24.287,48


338.964,46


338.964,46


0,00


338.964,46


EXERCICI 2011 EXERCICI 2011EXERCICI 2010 EXERCICI 2010 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


plazo


plazo


negoci


Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,0019.


6.6. COMPTES ANUALS DE SEMESA 
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0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


128.077,02


0,00
0,00
0,00
0,00IV.


III.
II.
I.


TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)


ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (imports en euros)


V.


0,00


A)     Resultat del compte de pèrdues i guanys


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net


B)    Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net  (I+II+III+IV+V+VI+VII)


C)    Total transferències al compte de pèrdues i guanys  (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


0,00


VI. 0,00


EXERCICI 2011


1.049.000,00


1.049.000,00


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


1.049.000,00


1.049.000,00


0,00VII.


Transferències al compte de pèrdues i guanys


4.
3.
2.
1.


5.


A)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació


B)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió


6.


8.
7.


C)    Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament


9.


11.
10.


12.


E)    Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)


D)    Efecte de les variacions dels tipus de canvi


Capital
escripturat


Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos


Per valoració d'instruments financers


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda
Diferències de conversió
Efecte impositiu


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per valoració d'instruments financers


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda


Efecte impositiu
Diferències de conversió


XI.
X.
IX.
VIII.


XII.
XIII.


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI (imports en euros)


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)


Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Canvis en el capital corrent
Ajustos del resultat
Resultat de l'exercici abans d'impostos


Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)


Pagaments per inversions


Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)
Cobraments per desinversions


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni


Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer


Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)


Capital
no exigit


Prima
d'emissió


Reserves (Accions i partic.
patrim. pròpies)


Resultats ex.
anteriors


Altres aportac. Resultat de
l'exercici


(Dividend a
compte)


Altres instrum.
patrimoni net


Ajustos per
canvi de valor


Subv., donac.
 i llegats rebuts


Total
socis


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Efectiu o equivalents al començament de l'exercici


Efectiu o equivalents al final de l'exercici


1.049.000,00


0,00
0,00


338.964,46
0,00
0,00


3.041.956,31


3.041.956,31


0,00
0,00


128.077,02
0,00
0,00


3.380.920,77


3.380.920,77


3.508.997,79


0,00


0,00


128.077,02


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


2.115.599,74


2.115.599,74


0,00
0,00


0,00
0,00


216.321,03


2.115.599,74


2.115.599,74


2.331.920,77


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00


85.454,01


-208.097,44


-208.097,44


0,00
0,00


0,00
0,00


122.643,43


-122.643,43


-122.643,43


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


338.964,46
0,00


-85.454,01


85.454,01


85.454,01


0,00
0,00


128.077,02
0,00


-338.964,46


338.964,46


338.964,46


128.077,02


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


-338.964,46


0,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00


0,00


-338.964,46


586.646,23


128.325,90
-106.387,14
564.707,47


0,00


-4.427.891,79
0,00


-4.427.891,79


1.049.000,00
128.077,02


0,00
1.177.077,02


0,00


-2.664.168,54


0,00


407.977,43


967.458,30


338.964,46
44.669,51


553.479,76
30.344,57


-1.905.846,84
0,00


-1.905.846,84


0,00
0,00
0,00
0,00


0,00


-938.388,54


1.784.866,46


846.477,92


Nota:  Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


A)   Saldo final de l'any 2009


Ajustos per canvi de criteri 2009 i anteriors
Ajustos per errors 2009 i anteriors


B)   Saldo ajustat, inici de l'any 2010


C)   Saldo final de l'any 2010


Ajustos per canvi de criteri 2010
Ajustos per errors 2010


D)   Saldo ajustat, inici de l'any 2011


E)   SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011


EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.


43







296.285,05


TOTAL ACTIU (A+B)


BALANÇ (imports en euros)


ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU


A)    Actiu no corrent


B)    Actiu corrent


EXERCICI 2011


(Accions i participacions en patrimoni pròpies)
Reserves
Prima d'emissió
Capital


Resultats d'exercicis anteriors


A)   Patrimoni net


A-2) Ajustos per canvi de valor


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)


DEURE/HAVER


Aprovisionaments
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu


Variació d'existències de productes acabats
Import net de la xifra de negocis


Altres ingressos d'explotació


A)   Operacions continuades


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Immobilitzat intangible


Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutes comercials no corrents


Inversions immobiliàries
Immobilitzat material


associades a llarg termini


IV.


III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


Inversions a empreses del grup i


Actius no corrents mantinguts per a


Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids


Deutors comercials i altres comptes
Existències


associades a curt termini


la venda


a cobrar


equivalents


A-1) Fons propis


Altres aportacions de socis


(Dividend a compte)
Resultat de l'exercici


Altres instruments de patrimoni


Diferència de conversió


Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts
Operacions de cobertura
Actius financers disponibles per a la venda


Altres


Passius per impost diferit


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a llarg termini
Provisions a llarg termini


Periodificacions a llarg termini
Creditors comercials no corrents
Deutes amb característiques especials a llarg


Deutes amb empreses del grup i associades a
Deutes a curt termini
Provisions a curt termini


Passius vinculats amb actius no corrents


Creditors comercials i altres comptes a pagar
Periodificacions a curt termini
Deutes amb característiques especials a curt


per a la venda


llarg termini


mantinguts per a la venda


curt termini


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)


Imputació de subvencions d'immobilitzat


Amortització de l'immobilitzat
Altres despeses d'explotació
Despeses de personal


Excessos de provisions


i en curs de fabricació


no financer i altres


Altres resultats


Diferència negativa de combinacions de


Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat


financers
Variació de valor raonable en instruments
Despeses financeres
Ingressos financers


Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per venda d'instruments
financers


Impostos sobre beneficis


Resultat de l'exercici procedent d'operacions
interrompudes net d'impostos


4.
3.


2.
1.


5.


9.


8.
7.
6.


10.


13.


12.


11.


16.
15.
14.


17.
18.


20.


21.


A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)


A.1)  Resultat d'explotació


A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)


B)   Operacions interrompudes


A.3) Resultat abans d'impostos (A.1+A.2)


A.4) Resultat de l'exercici procedent
d'operacions continuades (A.3+20)


(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)


IV.
III.
II.
I.


V.
VI.


VIII.
VII.


IX.


IV.


III.
II.
I.


V.


IV.


III.
II.
I.


V.
VI.
VII.


IV.
III.
II.


I.


V.
VI.
VII.


B)   Passiu no corrent


C)   Passiu corrent


A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts


114.139,92
170.326,23


0,00


0,00
11.818,90


0,00
0,00


0,00
32.358,56


2.049.880,90


0,00
6.729.643,85


0,00


124.619,92


9.232.788,28


8.936.503,23


329.884,56


114.139,92
197.834,66


0,00


5.957,72
11.952,26


0,00
0,00


0,00
0,00


5.635.262,01


2.604,90
4.501.247,85


0,00


487.903,19


10.956.902,51


10.627.017,95


6.789.285,45


6.789.285,45


650.762,00
0,00


5.470.568,22
0,00
0,00
0,00


667.955,23
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00
4.050,00


0,00
0,00


159.677,22
0,00


0,00


0,00
0,00


41.318,29


0,00
2.235.193,32


3.264,00


0,00


9.232.788,28


163.727,22


2.279.775,61


6.121.330,22


6.121.330,22


650.762,00
0,00


4.556.558,03
0,00
0,00
0,00


914.010,19
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00
9.050,00


0,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00
0,00


190.812,00


0,00
3.547.858,48
1.087.851,81


0,00


10.956.902,51


9.050,00


4.826.522,29


11.924.424,73


0,00
0,00


-3.687.207,35
2.800,00


-4.852.911,69
-2.926.675,12


-76.925,80


0,00


0,00


0,00


0,00
44.077,98


244.108,89
-1.774,04


0,00
0,00


0,00


-1.962,37


427.582,75


242.334,85


669.917,60


667.955,23


0,00


667.955,23


13.438.650,96


0,00
0,00


-4.098.049,82
143,76


-5.393.525,16
-2.985.645,12


-79.001,00


0,00


0,00


0,00


0,00
2.143,55


46.523,84
-700,06


0,00
0,00


0,00


-16.530,76


884.717,17


45.823,78


930.540,95


914.010,19


0,00


914.010,19


EXERCICI 2011 EXERCICI 2011EXERCICI 2010 EXERCICI 2010 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


plazo


plazo


negoci


Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,0019.


6.7. COMPTES ANUALS DE SIRESA 
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0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


667.955,23


0,00
0,00
0,00
0,00IV.


III.
II.
I.


TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)


ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU  (imports en euros)


V.


0,00


A)     Resultat del compte de pèrdues i guanys


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net


B)    Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net  (I+II+III+IV+V+VI+VII)


C)    Total transferències al compte de pèrdues i guanys  (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


0,00


VI. 0,00


EXERCICI 2011


650.762,00


650.762,00


I.
II.


I.


III.


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


II.


650.762,00


650.762,00


0,00VII.


Transferències al compte de pèrdues i guanys


4.
3.
2.
1.


5.


A)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació


B)    Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió


6.


8.
7.


C)    Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament


9.


11.
10.


12.


E)    Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)


D)    Efecte de les variacions dels tipus de canvi


Capital
escripturat


Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos


Per valoració d'instruments financers


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda
Diferències de conversió
Efecte impositiu


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per valoració d'instruments financers


Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per cobertures de fluxos d'efectiu


Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda


Efecte impositiu
Diferències de conversió


XI.
X.
IX.
VIII.


XII.
XIII.


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI (imports en euros)


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET  (imports en euros)


Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Canvis en el capital corrent
Ajustos del resultat
Resultat de l'exercici abans d'impostos


Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)


Pagaments per inversions


Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)
Cobraments per desinversions


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni


Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer


Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)


Capital
no exigit


Prima
d'emissió


Reserves (Accions i partic.
patrim. pròpies)


Resultats ex.
anteriors


Altres aportac. Resultat de
l'exercici


(Dividend a
compte)


Altres instrum.
patrimoni net


Ajustos per
canvi de valor


Subv., donac.
 i llegats rebuts


Total
socis


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Total ingressos i despeses reconeguts


Altres variacions del patrimoni net
Operacions amb socis o propietaris


Efectiu o equivalents al començament de l'exercici


Efectiu o equivalents al final de l'exercici


650.762,00


0,00
0,00


914.010,19
0,00
0,00


5.207.320,03


5.207.320,03


0,00
0,00


667.955,23
0,00
0,00


6.121.330,22


6.121.330,22


6.789.285,45


0,00


0,00


667.955,23


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00


565.618,00


3.990.940,03


3.990.940,03


0,00
0,00


0,00
0,00


914.010,19


4.556.558,03


4.556.558,03


5.470.568,22


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


914.010,19
0,00


-565.618,00


565.618,00


565.618,00


0,00
0,00


667.955,23
0,00


-914.010,19


914.010,19


914.010,19


667.955,23


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
0,00
0,00


0,00


914.010,19


0,00
0,00
0,00
0,00


0,00


0,00


0,00
0,00


0,00


0,00


914.010,19


786.641,06


669.917,60
-166.813,06
283.536,52


0,00


-7.585.456,26
0,00


-7.585.456,26


650.762,00
713.323,52


0,00
1.364.085,52


0,00


-5.434.729,68


0,00


124.619,92


1.547.986,09


930.540,95
33.177,22


534.076,45
50.191,47


-3.106.730,19
7.679,80


-3.099.050,39


0,00
5.450,00


0,00
5.450,00


0,00


-1.545.614,30


2.033.517,49


487.903,19


Nota:  Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.


A)   Saldo final de l'any 2009


Ajustos per canvi de criteri 2009 i anteriors
Ajustos per errors 2009 i anteriors


B)   Saldo ajustat, inici de l'any 2010


C)   Saldo final de l'any 2010


Ajustos per canvi de criteri 2010
Ajustos per errors 2010


D)   Saldo ajustat, inici de l'any 2011


E)   SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011


EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 EXERCICI 2010


Font:  Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
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