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S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 774/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es fa pública la derogació del Decret llei 3/2014, del 17 
de juny, pel qual s’estableixen mesures urgents per a l’apli
cació a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 203-00013/10
Constatació de la derogació p. 7

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual s’estableix un programa relatiu a les solucions 
d’interoperabilitat per a les administracions públiques, les 
empreses i els ciutadans europeus
Tram. 295-00168/10
Coneixement de la proposta p. 7

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 creació de l’impost sobre la pro
visió de continguts per part de prestadors de serveis de co
municacions electròniques per al foment del sector audiovi
sual i per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 8

Projecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, del 
8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de Perio
distes de Catalunya, la Llei 12/1998, del 5 de novembre, de 
creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions 
Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, del 4 de juliol, de 
creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalu
nya, i la Llei 11/2003, del 13 de juny, de creació del Col·legi 
Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, de modifica
ció dels requisits d’accés i ampliació dels terminis per a la 
col·legiació
Tram. 200-00025/10
Text presentat p. 8

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 11
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 18

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10
Tramesa a la Comissió p. 22

Proposició de llei del sistema de policia de Cata
lunya
Tram. 202-00064/10
Presentació p. 22

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna del rebuig del 
Tribunal Suprem i de la prohibició de la Junta Electoral Cen
tral de la iniciativa Multireferèndum 2014 del dia 25 de maig 
de 2014
Tram. 250-01143/10
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre l’increment urgent 
d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra al barri de la Ma
riola, de Lleida
Tram. 250-01147/10
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre el garantiment dels 
serveis públics de salut
Tram. 250-01149/10
Esmenes presentades p. 62

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a ajudar les persones amb malaltia celíaca
Tram. 250-01154/10
Esmenes presentades p. 62

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic em
presarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01156/10
Esmenes presentades p. 63

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
presentació de la candidatura del Priorat perquè sigui decla
rat paisatge cultural agrari de muntanya
Tram. 250-01158/10
Esmenes presentades p. 63

Dos fascicles Fascicle primer

Correcció d'errades de publicació
La proposta de resolució 250-01225/10, de la pàg. 73, ha estat modificada en el BOPC 385, a la pàg. 24.
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Proposta de resolució sobre el Centre de Tecnifica
ció Esportiva d’Esplugues de Llobregat
Tram. 250-01169/10
Esmenes presentades p. 63

Proposta de resolució de suport a la Declaració a 
favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 250-01171/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre les escoles municipals 
de música i dansa i els conservatoris
Tram. 250-01172/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre les mesures i les actu
acions per al millorament de la carretera N230 entre Cata
lunya i Aragó
Tram. 250-01173/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la concessió de sub
vencions en matèria cultural
Tram. 250-01174/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre les llistes d’espera dels 
hospitals de Terrassa
Tram. 250-01175/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre les hepatitis víriques
Tram. 250-01176/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la cessió d’un local de 
l’Incasòl situat al barri de Verdun, de Barcelona
Tram. 250-01177/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la revisió de la situació 
laboral dels metges interins de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques
Tram. 250-01178/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la simplificació admi
nistrativa
Tram. 250-01179/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la creació d’un siste
ma d’interlocució única amb l’Administració per a empreses 
i autònoms
Tram. 250-01180/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la creació d’un siste
ma d’interlocució única amb l’Administració per a empreses i 
autònoms i la simplificació de tràmits burocràtics
Tram. 250-01181/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la informació al Par
lament de les gestions relatives a tancaments d’empreses i 
expedients de regulació d’ocupació
Tram. 250-01182/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la  presentació d’un in
forme sobre el compliment dels acords del debat general 
sobre la situació de la joventut
Tram. 250-01183/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre el transport públic a la 
Selva interior
Tram. 250-01184/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a millorar la qualitat de vida dels celíacs
Tram. 250-01185/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospi
tal de Viladecans
Tram. 250-01186/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la paralització definiti
va de la planta del projecte Castor i sobre la no repercussió 
de les compensa cions econòmiques en els ciutadans
Tram. 250-01187/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la presentació d’un ca
lendari d’execució de les obres ferroviàries del Corredor Me
diterrani entre Castellbisbal i València
Tram. 250-01188/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la creació d’una xar
xa coordinada de serveis d’acompanyament i consolidació 
d’empreses
Tram. 250-01189/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’execució de tot el 
pressupost assignat al Departament de Salut
Tram. 250-01190/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre el compliment del 
marc vigent en matèria laboral respecte al personal docent 
municipal adscrit al Consorci d’Educació de Barcelona
Tram. 250-01191/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’impuls d’acords es
tables entre els centres d’educació primària i secundària del 
servei públic d’educació i les entitats juvenils
Tram. 250-01192/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució de suport a la Declaració so
bre la inclusió de la cultura en els objectius de desenvolupa
ment sostenible
Tram. 250-01193/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
cobertura de les necessitats alimentàries dels alumnes en 
els períodes no lectius
Tram. 250-01194/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre el servei d’ambulàn
cies al Montsià
Tram. 250-01195/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’eliminació i el tracta
ment de les terres contaminades del Parc del Nord de Sa
badell
Tram. 250-01196/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’aparcament del CAP 
II CerdanyolaRipollet
Tram. 250-01197/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’assumpció de res
ponsabilitats polítiques per diverses actuacions policials
Tram. 250-01219/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la revisió i l’anul·lació 
del conveni signat entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i la 
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Guàrdia Civil i sobre la protecció de les competències de 
la policia portuària
Tram. 250-01220/10
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre el consens entre els 
ajuntaments d’Arbolí, Alforja, Vilaplana i La Febró (Baix 
Camp) per a elaborar el Pla d’ordenació forestal amb relació 
als terrenys del campament militar de Los Castillejos
Tram. 250-01221/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre el trasllat dels catalans 
privats de llibertat als centres penitenciaris de Catalunya
Tram. 250-01222/10
Presentació p. 70

Proposta de resolució de condemna de la interven
ció de l’exèrcit israelià a Gaza
Tram. 250-01223/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la suspensió del pro
jecte de la pedrera prevista a la zona de Roques Blanques, 
al Bruc
Tram. 250-01224/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01225/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor
me relatiu a l’estat del riu Ripoll al seu pas per Ripollet
Tram. 250-01226/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre la reobertura dels llits 
d’aguts de l’Hospital de Figueres
Tram. 250-01227/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre la retirada dels plans 
de disminució de la despesa sanitària i la noaplicació de 
noves mesures d’austeritat als serveis sanitaris
Tram. 250-01228/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre la gestió del servei de 
menjador de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
Tram. 250-01229/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la gestió directa del 
servei de menjador escolar per l’associació de mares i pares 
o l’equip directiu de l’escola
Tram. 250-01230/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre el traçat de l’autovia 
A7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la Jana i la gratuïtat d’al
guns peatges de l’autopista AP7
Tram. 250-01231/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01232/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i 
la consideració d’aquest servei com a essencial
Tram. 250-01233/10
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre la implantació del pro
jecte Créixer, Innovar i Millorar en Salut i el fet d’informar 

adequadament els treballadors i els centres sanitaris afec
tats
Tram. 250-01234/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la modificació del sis
tema tarifari integrat de Transports Metropolitans de Barce
lona i la reconsideració del mapa de zones pel que fa a Sant 
Vicenç dels Horts
Tram. 250-01235/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un llibre 
blanc sobre la pluralitat en els programes informatius i les 
tertúlies dels mitjans audiovisuals
Tram. 250-01236/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre el control de legalitat 
en l’actuació de l’empresa privada que gestiona a Barcelona 
el lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacionals procedents 
de Regesa i de la Fundació Pisos de Lloguer
Tram. 250-01237/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre els projectes de millo
ra de la carretera N141 entre Anglès i Salt i la protecció de 
les valls del Ter i del Brugent
Tram. 250-01238/10
Presentació p. 85

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent 
al 2009 i al 2010
Tram. 256-00034/10
Presentació p. 86
Termini per a proposar compareixences p. 86

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00011/10
Esmenes a la totalitat p. 87

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 
13/2014, sobre els comptes anuals d’Aigües de Blanes, SA, 
corresponent al 2011
Tram. 258-00026/10
Presentació p. 87
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 87

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Substitució de diputats p. 88
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 555/X del 
Parlament de Catalunya, sobre el respecte dels drets hu
mans de la població de l’Iraq
Tram. 290-00500/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 88

Control del compliment de la Resolució 560/X, so
bre l’Informe de fiscalització 25/2013, sobre la Biblioteca de 
Catalunya, corresponent al 2011
Tram. 290-00501/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

Control del compliment de la Resolució 582/X, so
bre el garantiment de les condicions de puntualitat, freqüèn
cia i informació als usuaris dels serveis de transport públic 
de viatgers per carretera
Tram. 290-00522/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

Control del compliment de la Resolució 583/X, so
bre les obres de connexió amb tren i metro de l’aeroport de 
Barcelona  el Prat
Tram. 290-00523/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

Control del compliment de la Resolució 690/X, de 
rebuig de la Proposició de llei orgànica de modificació de la 
Llei orgànica del poder judicial, relativa a la justícia universal
Tram. 290-00620/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 90

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 82/X, sobre les 
polítiques contra el frau fiscal
Tram. 390-00082/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 90

Control del compliment de la Moció 90/X, sobre 
l’energia
Tram. 390-00090/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 92

Control del compliment de la Moció 91/X, sobre la 
política energètica
Tram. 390-00091/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 93

Control del compliment de la Moció 94/X, sobre el 
sector agroalimentari i el problema dels purins
Tram. 390-00094/10
Sol·licitud de pròrroga p. 97
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 97

Control del compliment de la Moció 102/X, sobre 
la situació del Programa de desenvolupament rural de Ca
talunya
Tram. 390-00102/10
Sol·licitud de pròrroga p. 97
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 98

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa
ció sobre el Decret de venda no sedentària
Tram. 354-00315/10
Sol·licitud i tramitació p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mos
sos d’Esquadra en diverses concentracions en actes electo

rals del Partit Popular de Catalunya durant la campanya de 
les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 354-00316/10
Sol·licitud i tramitació p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre la possible vinculació amb els negocis de la família de 
Jordi Pujol i Ferrusola
Tram. 354-00317/10
Sol·licitud i tramitació p. 98

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Roger Torné davant la Comissió de la Infàn
cia perquè informi sobre el seu projecte social de millora
ment del benestar de la infància mitjançant el contacte amb 
la natura
Tram. 356-00777/10
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Fa
mília davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre el Pla integral de suport a la família
Tram. 356-00782/10
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Salut i Família davant la Comissió de Benes
tar, Família i Immigració perquè presenti la Memòria del 2013 
del Servei de Compatriota a Compatriota i expliqui la situa
ció de la immigració a Catalunya
Tram. 356-00784/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació d’Ajuda als Infants del Món, Adopta, Ajuda’m, 
Bradopta, Ecai Genus, Ipi i Yamuna davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè presentin l’institut col
laborador d’organismes acreditats per a l’adopció
Tram. 356-00785/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Català de Foment de la Pau davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui 
les funcions i les línies de treball de l’entitat
Tram. 356-00787/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Pimec Joves Empresaris davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè presenti la sectorial de joves empresaris 
de Pimec
Tram. 356-00790/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de José Antonio Bru
na Vilanova, conseller del Consell General d’Aran, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva 
posició amb relació a la Proposició de llei del règim especi
al d’Aran
Tram. 356-00791/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’informe 
«Indicadors socials a Catalunya amb relació al context esta
tal i europeu»
Tram. 356-00792/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’Anna Díaz Morello, 
consellera de Turisme, Comerç i Consum del Consell Gene
ral d’Aran, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
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informi sobre la seva posició amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 356-00793/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comis
sió de la Infància perquè exposi les conclusions de l’acte 
del 25è aniversari de la Convenció sobre els drets de l’infant
Tram. 356-00794/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Comitè Catalunya d’UNICEF davant la Comissió de la 
Infància perquè exposi les conclusions de l’acte del 25è ani
versari de la Convenció sobre els drets de l’infant
Tram. 356-00795/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Pimec Joves Empresaris davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè presenti la sectorial de joves 
empresaris de Pimec
Tram. 356-00797/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el Decret de venda no sedentària
Tram. 356-00798/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en diverses concentra
cions en actes electorals del Partit Popular de Catalunya 
durant la campanya de les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 356-00800/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pujol i Soley 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so
bre els esdeveniments que el vinculen amb el frau fiscal
Tram. 356-00801/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pujol i Soley, 
expresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè doni compte dels fets que ha admès 
amb relació a fons dipositats a l’estranger sense complir les 
obligacions fiscals i del seu comportament durant l’exercici 
de la presidència de la Generalitat
Tram. 356-00802/10
Sol·licitud p. 101

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

Sessió informativa de la Comissió de Matèries Se
cretes o Reservades amb el conseller d’Interior sobre la pre
sència de grups feixistes a Catalunya
Tram. 355-00092/10
Substanciació p. 101

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00135/10
Substanciació p. 101

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

Compareixença de Genís Matabosch, director del 
Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, amb rela
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 

refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 353-00729/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’Anna Mulà, en representació de 
la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i de la Fundació Franz Weber, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00730/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de Joan Ramon Graell, president 
de l’Associació de Professionals del Circ, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le
gislatiu 2/2008
Tram. 353-00731/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associa
ció Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00732/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de Blaï Mateu Trias, en representa
ció de la companyia Baró d’Evel Cirk, amb relació a la Pro
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 353-00733/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació a la Propo
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 353-00734/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de Joyce Hatheway Poole, de la 
Universitat de Cambridge, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00735/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit 
d’ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Colorado, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00736/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Carmen Maté, llicenciada en cièn
cies biològiques en l’especialitat de zoologia per la Univer
sitat de Barcelona, en representació de l’Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00737/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Jaume Fatjó, doctor en vete
rinària i director de la Càtedra Fundació Afinitty «Animals i 
Salut» de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 353-00738/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103
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Compareixença de Magda Oranich, presidenta de 
la Comissió de Protecció dels Drets del Animals del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro
tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00739/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Jordi Portabella i Calvete, bi
òleg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00740/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Marta Tafalla, doctora en filoso
fia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 353-00741/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de Ramon Garcia, auxiliar sanitari 
de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00742/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’Alejandra Garcia, periodista, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00743/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de Rafael Arencón, coordinador 
del Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le
gislatiu 2/2008
Tram. 353-00744/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de Vicent Llorca i Barreres, director 
de la revista «Zirkólika», amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00745/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de Jaume Mateu i Bullich, Tortell 
Poltrona, director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense 

Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00746/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’Adela Cortina, catedràtica d’èti
ca i filosofia de la Universitat de València, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le
gislatiu 2/2008
Tram. 353-00747/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’Enys Faggioni, empresari del 
Gran Circo Americano, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00748/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Carles Raluy, director del Circ 
Raluy, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00749/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Gaetano Montico, president del 
Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Animals, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 353-00750/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Santi Vidal, etòleg de gossos, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00751/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre
sidenta del Govern
Tram. 330-00069/10
Presentació p. 105
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 774/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es fa pública la derogació 
del Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel qual 
s’estableixen mesures urgents per a l’aplica-
ció a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local
Tram. 203-00013/10

Constatació de la derogació
Mesa del Parlament

Sessió núm. 100, 29.07.2014

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de 
juliol de 2014, amb relació al Decret llei 3/2014, del 
17 de juny, pel qual s’estableixen mesures urgents per 
a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local (tram. 203-00013/10), ha aprovat la re-
solució següent, que, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució

La Mesa constata i fa públic que el Decret llei 3/2014, 
del 17 de juny, pel qual s’estableixen mesures urgents 
per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Ad-
ministració local, no ha estat validat pel Parlament en 
el termini que estableix l’article 64.2 de l’Estatut d’au-
tonomia, per la qual cosa resta derogat en data del 25 
de juliol de 2014.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

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

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell per la qual s’estableix 
un programa relatiu a les solucions d’intero-
perabilitat per a les administracions públi-
ques, les empreses i els ciutadans europeus
Tram. 295-00168/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Afers Institucionals, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 75859).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil.
Finiment del termini: 02.09.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.07.2014.

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

Text presentat
Reg. 75647 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

Certifico.

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

«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avant-
projecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 
8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de 

Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de no-
vembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Pu-
blicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 
24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Profes-
sional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, 
de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de 
Disseny Gràfic de Catalunya, de modificació dels re-
quisits d’accés i ampliació dels terminis per a la col-
legiació, i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el 
presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 15 de juliol de 2014.

Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació 
del Col·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, 
de creació del Col·legi de Publicitàries 
i Publicitaris i Relacions Públiques de 
Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de juliol, 
de creació del Col·legi Professional de 
l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003,de 
13 de juny, de creació del Col·legi Professional 
de Disseny Gràfic de Catalunya, de modificació 
dels requisits d’accés i ampliació dels terminis 
per a la col·legiació

El Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya es 
va crear per la Llei 22/1985, de 8 de novembre.

El Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions 
Públiques de Catalunya es va crear per la Llei 12/1998, 
de 5 de novembre.

El Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalu-
nya es va crear per la Llei 11/2003, de 13 de juny.

El Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya 
es va crear per la Llei 24/2003, de 4 de juliol.

En el moment en què es van crear els quatre col·legis 
que agrupen els professionals de l’àmbit de la comu-
nicació un nombre significatiu dels professionals que 
exercien la professió a Catalunya no disposaven de la 
titulació universitària específica exigida per les lleis de 
creació sinó que exercien la professió amb uns estudis 
diferents dels específics de la professió, o sense cap 
altre estudi que la pròpia experiència en el camp de la 
comunicació.

Per tal de permetre la incorporació d’aquests profes-
sionals com a persones col·legiades, cada una de les 
lleis de creació va establir un període transitori d’in-
corporació durant el qual s’admetia la incorporació de 
professionals que acreditessin una certa experiència 
en l’exercici de la professió. Aquest règim transitori es 
troba avalat per la Sentència número 42/1986, de 10 
d’abril, del Tribunal Constitucional, i es fonamenta en 
raons d’interès públic i de coherència que exigeixen 
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permetre la incorporació al col·legi de tots els professi-
onals que exercien la professió, tinguessin o no la titu-
lació universitària específica.

Tanmateix, tot i que els períodes transitoris d’incor-
poració als col·legis van ser entre dos i cinc anys, la 
manca de recursos econòmics i personals en els inicis 
d’aquells col·legis no va fer possible poder informar a 
tots els professionals que exercien la professió de la 
possibilitat d’incorporar-se al col·legi com a persones 
col·legiades, sense que això fos un obstacle per a l’exer-
cici de la professió atès que el règim de col·legiació per 
a aquestes professions és voluntari.

Per aquest motiu actualment hi ha professionals que 
exerceixen la professió des de fa molts anys, alguns 
ocupant importants llocs de responsabilitat en empre-
ses punteres del sector, que no poden col·legiar-se per-
què no tenen la titulació i perquè el període transitori 
establert per fer-ho ha finalitzat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.a de la Llei 
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions ti-
tulades i dels col·legis professionals, els col·legis tenen, 
entre d’altres, la funció pública de garantir que l’exer-
cici professional s’adeqüi a la normativa, la deontolo-
gia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i 
els interessos de les persones destinatàries de l’actua-
ció professional.

En aquest sentit, el Col·legi és competent per vetllar 
per la bona pràctica de l’exercici professional no no-
més en benefici de les persones col·legiades, sinó espe-
cialment i significativa en benefici dels consumidors i 
usuaris dels serveis prestats pels professionals del sec-
tor de la comunicació. Per aquest motiu interessa que 
un gran nombre de professionals estiguin incorporats 
al Col·legi.

Així doncs, aquesta modificació legislativa donarà la pos-
sibilitat a tots els professionals que exerceixen la 
professió de periodista, publicitari/ària i/o relacions 
públiques, dissenyador/a gràfic/a o comunicador/a au-
diovisual, i que no disposen de les titulacions exigides 
per les lleis de creació i pels estatuts vigents, d’incor-
porar-se als col·legis professionals respectius en quali-
tat de col·legiats.

A aquests objectius respon la Llei, que s’estructura en 
quatre articles:

L’article primer sobre la incorporació al Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya.

L’article segon sobre la incorporació al Col·legi de Pu-
blicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Ca-
talunya.

L’article tercer sobre la incorporació al Col·legi Oficial 
de Disseny Gràfic de Catalunya.

L’article quart sobre la incorporació al Col·legi de l’Au-
diovisual de Catalunya.

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

S’afegeix l’apartat 3 a l’article 2 de la Llei 22/1985, de 
8 de novembre, de creació del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, amb la redacció següent:

«3. En els supòsits previstos en les disposicions tran-
sitòries primera i segona de la Llei 22/1985, de 8 de 
novembre, de creació del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, el termini per incorporar-se els i les peri-
odistes i/o fotoperiodistes al Col·legi Professional de 
Periodistes de Catalunya fineix el 31 de desembre de 
2015».

Article 2. Incorporació al Col·legi de Publici-
tàries i Publicitaris i Relacions Públiques de 
Catalunya

S’afegeix l’apartat 3 a l’article 3 de la Llei 12/1998, de 
5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries 
i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, amb 
la redacció següent:

«3. Poden integrar-se al Col·legi de Publicitàries i Pu-
blicitaris i Relacions Públiques fins el 31 de desembre 
de 2015 els i les professionals que es troben dins algun 
dels supòsits especificats per aquesta disposició i que 
ho sol·licitin:

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

b) Els i les professionals inscrits, abans del 20 de no-
vembre de 1998, en el Registre del Cens de Professi-
onals de Relacions Públiques, del Departament d’In-
dústria, Comerç i Turisme, creat pel Decret 146/1991, 
de 22 d’abril, o en els registres oficials equivalents, 
que acreditin, de forma fefaent, un mínim de dos anys 
d’experiència en l’exercici de la professió.

c) Els i les professionals que acreditin a la Comissió 
d’Habilitació, de manera fefaent, capacitat professio-
nal pràctica i quatre anys d’exercici o dedicació a les 
tasques pròpies de la professió.»

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

S’afegeix un apartat 2 a l’article 3 de la Llei 11/2003, 
de 13 de juny, de creació del Col·legi de Disseny Gràfic 
de Catalunya, amb la redacció següent:

«2. Poden integrar-se en el Col·legi Professional de 
Disseny Gràfic de Catalunya els i les professionals 
que, tot i no disposar del títol especificat per l’article 3, 
ho sol·licitin fins el 31 de desembre de 2015 i complei-
xin algun dels requisits següents:

a) Els i les professionals que estiguin en possessió 
dels títols de tècnic o tècnica superior o de graduat o 
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graduada superior en l’especialitat de disseny gràfic i 
acreditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefa-
ent, que han exercit la professió durant un període mí-
nim de tres anys.

b) Els i les professionals que estiguin en possessió dels 
títols de tècnic o tècnica superior en realització d’aud-
iovisuals i espectacles o de tècnic o tècnica superior 
en disseny i producció editorial i acreditin a la Comis-
sió d’Habilitació, de manera fefaent, que han exercit la 
professió durant un període mínim de tres anys.

c) Els i les professionals que acreditin a la Comissió 
d’Habilitació, de manera fefaent, que han exercit la 
professió o s’han dedicat a les tasques que li són pròpi-
es durant un període mínim quatre anys.»

En conseqüència, l’apartat únic de l’article 3 passa a 
ser l’apartat 1.

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

S’afegeix un apartat 3 a l’article 3 de la Llei 24/2003, 
de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de 
l’Audiovisual de Catalunya amb la redacció següent:

«3. Poden integrar-se al Col·legi Professional de l’Aud-
iovisual de Catalunya les persones que es troben dins 
algun dels supòsits especificats per aquesta disposició 
i que ho sol·licitin fins el 31 de desembre de 2015, i es-
pecialment:

a) Persones amb el títol de llicenciatura o doctorat en 
comunicació audiovisual.

b) Persones amb el títol de llicenciatura o doctorat en 
una altra carrera universitària que acreditin, de ma-
nera fefaent, l’exercici com a principal activitat pro-
fessional en el camp de l’audiovisual o la docència en 
àmbits d’aquest sector almenys durant els darrers dos 
anys consecutius.

c) Els i les professionals que acreditin a la Comissió 
d’Habilitació, de manera fefaent, que han exercit la 
professió o s’han dedicat a les tasques que li són pròpi-
es durant un període mínim de quatre anys.»

Antecedents del Projecte de llei

Dades de la disposició

Tipus de disposició: Projecte de llei

Títol de la disposició: Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del 
Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la 
Llei 12/1998, de 5 de novembre, de creació del Col·legi 
de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de 
Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació 
del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalu-
nya, i la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del 
Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, 

de modificació dels requisits d’accés i ampliació dels 
terminis per a la col·legiació.

Documents que conté l’expedient

1. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, 
de 8 de novembre, de creació del Col·legi Professional 
de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de 
novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Pu-
blicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 
24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Profes-
sional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, 
de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de 
Disseny Gràfic de Catalunya, de modificació dels re-
quisits d’accés i ampliació dels terminis per a la col-
legiació

2. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria 
preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació 
de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del 
Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la 
Llei 12/1998, de 5 de novembre, de creació del Col-
legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públi-
ques de Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de 
creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de 
Catalunya, i la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació 
del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Cata-
lunya

3. Avantprojecte de llei modificació de diverses lleis 
de col·legis professionals (V. 25.09.13)

4. Memòria general de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques

6. Informe jurídic preliminar

7. Nota de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques de valoració de l’informe jurídic preliminar 
(adjunta nova versió de l’avantprojecte de llei, de data 
9.12.13)

8. Nova memòria d’avaluació d’impacte de les mesures 
proposades de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques

9. Informe d’impacte pressupostari de la Direcció Ge-
neral de Pressupostos

10. Petició d’informe interdepartamental d’impacte de 
gènere

11. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
22/1985, de 8 de novembre, de creació del Col·legi Pro-
fessional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, 
de 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicità-
ries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, 
la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi 
Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 
11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professi-
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onal de Disseny Gràfic de Catalunya (versió sotmesa a 
la sessió del CT de 18.02.14)

12. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 18 de 
febrer de 2014

13. Observacions de l’Oficina del Govern

14. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català 
de les Dones

15. Tràmit d’informació pública i d’audiència. Edicte 
pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte 
de llei. Escrits del director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, d’audiència a les entitats. Relació d’entitats 
i al·legacions rebudes

16. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, sobre les consultes realitzades i les al-
legacions presentades

17. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, complementària de la memòria d’ava-
luació d’impacte

18. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
22/1985, de 8 de novembre, de creació del Col·legi Pro-
fessional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, 
de 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicità-
ries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, 
la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi 
Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 
11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Profes-
sional de Disseny Gràfic de Catalunya (V. 04.04.14 i 
CT 06.05.14)

19. Informe jurídic preliminar actualitzat

20. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 6 de 
maig de 2014

21. Ofici de sol·licitud de dictamen del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya

22. Dictamen 16/2014, sobre l’Avantprojecte de llei 
de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novem-
bre, de creació del Col·legi Professional de Periodis-
tes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, 
de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris 
i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, 
de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de 
l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, de 13 
de juny, de creació del Col·legi Professional de Dis-
seny Gràfic de Catalunya, emès pel Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya, en data 11 de 
juny de 2014

23. Memòria de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques, sobre les observacions formulades 
pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Cata-
lunya

24. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
22/1985, de 8 de novembre, de creació del Col·legi Pro-
fessional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, 

de 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicità-
ries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, 
la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi 
Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 
11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Profes-
sional de Disseny Gràfic de Catalunya (V. 13.06.14 i 
CT 08.07.14)

25. Informe jurídic final

26. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 8 de 
juliol de 2014

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CARPAMN, 18.07.2014

Grup Parlamentari socialista

Proposta de compareixença de la secretària general de 
Cultura o del responsable en qui delegui amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01452/10)

Proposta de compareixença de la secretària general 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural o del responsable en qui delegui amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01453/10)

Proposta de compareixença de Genís Matabosch, di-
rector del Festival Internacional de Circ Ciutat de Fi-
gueres, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01454/10)

Proposta de compareixença de Leonardo Anselmi, en 
representació de la Fundació Franz Weber, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01455/10)
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Proposta de compareixença d’Anna Mulà, en represen-
tació de la Comissió de Protecció dels Drets dels Ani-
mals del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01456/10)

Proposta de compareixença de Joan Ramon Graell, 
president de l’Associació de Professionals del Circ, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01457/10)

Proposta de compareixença d’Urs Pilz, president de 
l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 352-01458/10)

Proposta de compareixença de Blai Mateu, guanya-
dor del Premi Nacional de Circ i del Premi Ciutat de 
Barcelona 2010, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01459/10)

Proposta de compareixença de Carmen Méndez, pre-
sidenta de l’Associació en Defensa dels Drets dels Ani-
mals, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01460/10)

Proposta de compareixença de Pep Garcia, mànager 
de gires del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 352-01461/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01462/10)

Proposta de compareixença de Jordi Jané i Romeu, pro-
fessor de teoria, història i dramatúrgia del circ, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01557/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença de Joyce Hatheway Poo-
le, amb un postdoctorat a la Universitat de Princeton, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01463/10)

Proposta de compareixença de Marc Bekoff, professor 
emèrit en ecologia i biologia evolutiva de la Universi-
tat de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01464/10)

Proposta de compareixença de Carmen Maté, llicen-
ciada en ciències biològiques en la modalitat de zoo-
logia per la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01465/10)

Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, doctor en 
veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01466/10)

Proposta de compareixença de Magda Oranich, ad-
vocada i experta en dret de família, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01467/10)

Proposta de compareixença d’Anna Mulà, membre del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona i experta en dret ani-
mal i dret ambiental en el sector públic i privat, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01468/10)

Proposta de compareixença de Xavier Manteca, doc-
tor en veterinària per la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01469/10)

Proposta de compareixença de Jordi Portabella i Cal-
vete, biòleg, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01470/10)

Proposta de compareixença de Marta Tafalla, doctora 
en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01471/10)

Proposta de compareixença de Ramon Garcia, auxi-
liar sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01472/10)

Proposta de compareixença de Núria Ibáñez Jiménez, 
estudiant de veterinària de la Universitat Autònoma de 
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Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01473/10)

Proposta de compareixença d’Alejandra Garcia, peri-
odista, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01474/10)

Proposta de compareixença de Lluís Flores, veterinari 
de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01475/10)

Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, etòleg es-
pecialista en felins, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01476/10)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Professionals de Circ de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01571/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença de Joan Ramon Graell, 
president de l’Associació de Professionals de Circ de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01477/10)

Proposta de compareixença de Rafael Arencón, coordi-
nador del Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01478/10)

Proposta de compareixença de Marcel Barrera, perio-
dista de la revista «Zirkòlika», amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01479/10)

Proposta de compareixença de Genís Matabosch, di-
rector del Festival Internacional del Circ Ciutat de Fi-
gueres, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01480/10)

Proposta de compareixença de Josep Miret Quitllet, 
ensinistrador de serps, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 352-01481/10)

Proposta de compareixença d’Ivonne Kludshy, do-
madora d’elefants, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01482/10)

Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich, 
director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense 
Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01483/10)

Proposta de compareixença d’Adela Cortina, catedràti-
ca d’ètica i filosofia de la Universitat de València, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01484/10)

Proposta de compareixença de Martín Lacey, ensi-
nistrador de feres, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
pro tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01485/10)

Proposta de compareixença d’Urs Pilz, president de 
l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 352-01486/10)

Proposta de compareixença de Lisa Rado Fornaciari, 
ensinistradora de lleons marins i óssos, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01487/10)

Proposta de compareixença de Enys Faggioni, empre-
sari del Gran Circo Americano, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01488/10)

Proposta de compareixença de Carles Raluy, direc-
tor del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
pro tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01489/10)

Proposta de compareixença de Josep Garcia, gestor 
cultural, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01490/10)

Proposta de compareixença de Gaetano Montico, pre-
sident del Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Ani-
mals, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01491/10)
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Proposta de compareixença de Rona Brown, responsa-
ble governamental per a la Classical Circus Associa-
tion, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
352-01492/10)

Proposta de compareixença de Julio Revolledo, direc-
tor de la llicenciatura en arts del circ de la Universitat 
Mesoamericana de Puebla, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008 (tram. 352-01493/10)

Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, 
etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01494/10)

Proposta de compareixença d’Eladio Mateo Ayala, ad-
vocat especialitzat en dret de l’espectacle, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01495/10)

Proposta de compareixença d’Estefania de Mònaco, 
presidenta de la Federació Mundial de Circ i directora 
del Festival Internacional de Circ de Montecarlo, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01496/10)

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

Proposta de compareixença del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01497/10)

Proposta de compareixença del conseller de Cultura 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01498/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01499/10)

Proposta de compareixença d’Anna Mulà, en repre-
sentació de la Fundació Franz Weber, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01500/10)

Proposta de compareixença d’Aïda Gascon, en repre-
sentació d’Anima Naturalis Internacional, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01501/10)

Proposta de compareixença de Carla Cornella, en re-
presentació de la Fundació per a l’Assessorament i Ac-
ció en Defensa dels Animals, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 352-01502/10)

Proposta de compareixença de Leo Anselmi, en repre-
sentació de la Campanya Clac, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01503/10)

Proposta de compareixença de Jennifer Berengueras, 
en representació d’Infocircos, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01504/10)

Proposta de compareixença de Núria Querol, en repre-
sentació del Grup per a l’Estudi de la Violència envers 
Humans i Animals, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01505/10)

Proposta de compareixença de Marta Tafalla, en re-
presentació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01506/10)

Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, director 
de la Càtedra Fundació Afinitty Animals i Salut de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01507/10)

Proposta de compareixença d’Albert López, biòleg de 
l’Associació Minan, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01508/10)

Proposta de compareixença de Joyce Hatheway Poo-
le, de la Universitat de Cambridge, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01509/10)

Proposta de compareixença de Marc Bekoff, professor 
emèrit d’ecologia i biologia evolutiva de la Universitat 
de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
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ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01510/10)

Proposta de compareixença de Carmen Maté, en re-
presentació de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
352-01511/10)

Proposta de compareixença de Magda Oranich, presi-
denta de la Comissió de Protecció dels Drets del Ani-
mals del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01512/10)

Proposta de compareixença de Xavier Manteca, veteri-
nari de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01513/10)

Proposta de compareixença de Luis Flores Girón, en 
representació de Veterinaris, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 352-01514/10)

Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, etòleg es-
pecialista en felins, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01515/10)

Proposta de compareixença de Daniel Turner, biòleg 
de Born Free Foundation i coordinador de la coalició 
europea Endcap, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01516/10)

Proposta de compareixença d’Andreu Rivels amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01517/10)

Proposta de compareixença de Núria Ibáñez Jiménez 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01518/10)

Proposta de compareixença d’Alejandra Garcia amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01519/10)

Proposta de compareixença de Marcel Barrera, de la 
revista «Zirkòlica», amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01520/10)

Proposta de compareixença de Joan Ramon Graell, 
president de l’Associació de Professionals del Circ, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01521/10)

Proposta de compareixença d’Albert Fort, en represen-
tació de l’Associació de Professionals del Circ de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01522/10)

Proposta de compareixença de Blai Mateu Trias, en 
representació de la companyia Baró d’Evel Cirk, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01523/10)

Proposta de compareixença de Jordi Jané, periodista 
i crític especialista de circ contemporani, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01524/10)

Proposta de compareixença de Genís Matabosch, di-
rector del Festival Internacional del Circ Ciutat de 
Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01525/10)

Proposta de compareixença de Jordi Gaspar, director 
de la Fira del Circ de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01526/10)

Proposta de compareixença de Carles Duarte, presi-
dent del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01527/10)

Proposta de compareixença de Cèsar Bona, professor 
de «El Cuarto Hocico», amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 352-01528/10)

Proposta de compareixença d’Eduardo Barona, en re-
presentació de la Fundació Yelcho, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01529/10)

Proposta de compareixença de Pierre Enoff amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01530/10)
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Proposta de compareixença de Santi Vidal, etòleg de 
gossos, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01531/10)

Proposta de compareixença de Tomàs Camps, profes-
sor de veterinària i etologia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01532/10)

Proposta de compareixença de Lluís Ferrer Caubet, 
professor de veterinària i etologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008 (tram. 352-01533/10)

Proposta de compareixença de Christophe Buhot, pre-
sident de la Federació de Veterinaris d’Europa, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01534/10)

Proposta de compareixença del director de l’Institut 
del Teatre amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01535/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Animalista Libera amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01536/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya o de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01537/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de 
la Comunitat Valenciana amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008 (tram. 352-01538/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de compareixença de Rafael Arencón, coor-
dinador del Grup de Defensa del Circ amb Animals, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01539/10)

Proposta de compareixença de Marcel Barrera, perio-
dista de la revista «Zirkòlika», amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01540/10)

Proposta de compareixença de Genís Matabosch, di-
rector del Festival Internacional del Circ Ciutat de 
Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01541/10)

Proposta de compareixença de Josep Miret Quitllet, 
ensinistrador de serps, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 352-01542/10)

Proposta de compareixença d’Ivonne Kludshy, do-
madora d’elefants, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01543/10)

Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich, 
director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense 
Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01544/10)

Proposta de compareixença d’Adela Cortina, catedràti-
ca d’ètica i filosofia de la Universitat de València, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01545/10)

Proposta de compareixença de Martín Lacey, ensi-
nistrador de feres, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01546/10)

Proposta de compareixença d’Urs Pilz, president de 
l’Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 352-01547/10)

Proposta de compareixença Lisa Rado Fornaciari, en-
sinistradora de lleons marins i óssos, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01548/10)

Proposta de compareixença d’Enys Faggioni, adjunt 
de direcció del Gran Circo Americano, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01549/10)



4 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 17

Proposta de compareixença de Carles Raluy, direc-
tor del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
pro tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01550/10)

Proposta de compareixença de Josep Garcia, gestor 
cultural, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01551/10)

Proposta de compareixença de Gaetano Montico, pre-
sident del Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Ani-
mals, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01552/10)

Proposta de compareixença de Rona Brown, responsa-
ble governamental per a la Classical Circus Associa-
tion, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
352-01553/10)

Proposta de compareixença de Julio Revolledo, direc-
tor de la llicenciatura en arts del circ de la Universitat 
Mesoamericana de Puebla, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008 (tram. 352-01554/10)

Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, 
etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01555/10)

Proposta de compareixença d’Eladio Mateo Ayala, ad-
vocat especialitzat en dret de l’espectacle, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01556/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01558/10)

Proposta de compareixença de Jordi Jané i Romeu, pe-
riodista i crític de circ, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 352-01559/10)

Proposta de compareixença de Ricard Panadès i Bal-
drich, gestor cultural i expresident de l’Associació de 

Professionals de Circ de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01560/10)

Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich, 
Tortell Poltrona, Premi Nacional de Cultura en la cate-
goria de circ i Premi Nacional de Circ, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01561/10)

Proposta de compareixença de Vicent Llorca i Barre-
res, director de la revista «Zirkòlika», amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01562/10)

Proposta de compareixença de Joyce Hatheway Poo-
le, amb un postdoctorat a la Universitat de Princeton, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01563/10)

Proposta de compareixença de Marc Bekoff, professor 
emèrit d’ecologia i biologia evolutiva de la Univer-
sitat de Colorado, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01564/10)

Proposta de compareixença de Carmen Maté, llicen-
ciada en ciències biològiques en la modalitat de zoo-
logia per la Universitat de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01565/10)

Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, doctor en 
veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01566/10)

Proposta de compareixença d’Anna Mulà, membre del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01567/10)

Proposta de compareixença de Marta Tafalla, doctora 
en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01568/10)

Proposta de compareixença de Ramon Garcia, auxi-
liar sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
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fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01569/10)

Proposta de compareixença d’Alejandra Garcia, peri-
odista, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01570/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen
ces proposades
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 23.07.2014, DSPC-C 472

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Genís Matabosch, director del Fes-
tival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00729/10)

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

Compareixença de Joan Ramon Graell, president de 
l’Associació de Professionals del Circ, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00731/10)

Compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associació 
Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00732/10)

Compareixença de Blaï Mateu Trias, en representació 
de la companyia Baró d’Evel Cirk, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00733/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00734/10)

Compareixença de Joyce Hatheway Poole, de la Uni-
versitat de Cambridge, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 353-00735/10)

Compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit 
d’ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Co-
lorado, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00736/10)

Compareixença de Carmen Maté, llicenciada en ci-
ències biològiques en l’especialitat de zoologia per la 
Universitat de Barcelona, en representació de l’Agèn-
cia d’Ecologia Urbana de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00737/10)

Compareixença de Jaume Fatjó, doctor en veterinària 
i director de la Càtedra Fundació Afinitty «Animals i 
Salut» de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00738/10)

Compareixença de Magda Oranich, presidenta de la 
Comissió de Protecció dels Drets del Animals del Col-
legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00739/10)

Compareixença de Jordi Portabella i Calvete, biòleg, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00740/10)

Compareixença de Marta Tafalla, doctora en filosofia 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00741/10)

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

Compareixença d’Alejandra Garcia, periodista, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00743/10)

Compareixença de Rafael Arencón, coordinador del 
Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00744/10)

Compareixença de Vicent Llorca i Barreres, director 
de la revista «Zirkólika», amb relació a la Proposició 
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de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008 (tram. 353-00745/10)

Compareixença de Jaume Mateu i Bullich, Tortell Pol-
trona, director del Circ Cric i fundador de Pallassos 
sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00746/10)

Compareixença d’Adela Cortina, catedràtica d’ètica i 
filosofia de la Universitat de València, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00747/10)

Compareixença d’Enys Faggioni, empresari del Gran 
Circo Americano, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00748/10)

Compareixença de Carles Raluy, director del Circ Ra-
luy, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
353-00749/10)

Compareixença de Gaetano Montico, president del 
Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Animals, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00750/10)

Compareixença de Santi Vidal, etòleg de gossos, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00751/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials retirades

Proposta de compareixença de la secretària general de 
Cultura o del responsable en qui delegui amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01452/10)

Proposta de compareixença de la secretària general 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural o del responsable en qui delegui amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01453/10)

Proposta de compareixença de Leonardo Anselmi, en 
representació de la Fundació Franz Weber, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01455/10)

Proposta de compareixença de Carmen Méndez, pre-
sidenta de l’Associació en Defensa dels Drets dels Ani-
mals, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01460/10)

Proposta de compareixença de Pep Garcia, mànager 
de gires del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 352-01461/10)

Proposta de compareixença de Xavier Manteca, doc-
tor en veterinària per la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01469/10)

Proposta de compareixença de Núria Ibáñez Jiménez, 
estudiant de veterinària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01473/10)

Proposta de compareixença de Lluís Flores, veterinari 
de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01475/10)

Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, etòleg es-
pecialista en felins, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01476/10)

Proposta de compareixença de Marcel Barrera, perio-
dista de la revista «Zirkòlika», amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01479/10)

Proposta de compareixença de Josep Miret Quitllet, 
ensinistrador de serps, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 352-01481/10)

Proposta de compareixença d’Ivonne Kludshy, do-
madora d’elefants, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01482/10)

Proposta de compareixença de Martín Lacey, ensi-
nistrador de feres, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01485/10)
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Proposta de compareixença de Lisa Rado Fornaciari, 
ensinistradora de lleons marins i óssos, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01487/10)

Proposta de compareixença de Josep Garcia, gestor 
cultural, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01490/10)

Proposta de compareixença de Rona Brown, responsa-
ble governamental per a la Classical Circus Associa-
tion, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
352-01492/10)

Proposta de compareixença de Julio Revolledo, direc-
tor de la llicenciatura en arts del circ de la Universitat 
Mesoamericana de Puebla, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008 (tram. 352-01493/10)

Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, 
etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01494/10)

Proposta de compareixença d’Eladio Mateo Ayala, ad-
vocat especialitzat en dret de l’espectacle, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01495/10)

Proposta de compareixença d’Estefania de Mònaco, 
presidenta de la Federació Mundial de Circ i directora 
del Festival Internacional de Circ de Montecarlo, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01496/10)

Proposta de compareixença del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01497/10)

Proposta de compareixença del conseller de Cultura 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01498/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01499/10)

Proposta de compareixença d’Aïda Gascon, en repre-
sentació d’Anima Naturalis Internacional, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01501/10)

Proposta de compareixença de Carla Cornella, en re-
presentació de la Fundació per a l’Assessorament i Ac-
ció en Defensa dels Animals, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01502/10)

Proposta de compareixença de Leo Anselmi, en repre-
sentació de la Campanya Clac, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01503/10)

Proposta de compareixença de Jennifer Berengueras, 
en representació d’Infocircos, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01504/10)

Proposta de compareixença de Núria Querol, en repre-
sentació del Grup per a l’Estudi de la Violència envers 
Humans i Animals, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01505/10)

Proposta de compareixença d’Albert López, biòleg de 
l’Associació Minan, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01508/10)

Proposta de compareixença de Xavier Manteca, vete-
rinari de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01513/10)

Proposta de compareixença de Luis Flores Girón, en 
representació de Veterinaris, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 352-01514/10)

Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, etòleg es-
pecialista en felins, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01515/10)

Proposta de compareixença de Daniel Turner, biòleg 
de Born Free Foundation i coordinador de la coalició 
europea Endcap, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01516/10)



4 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 21

Proposta de compareixença d’Andreu Rivels amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01517/10)

Proposta de compareixença de Núria Ibáñez Jiménez 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01518/10)

Proposta de compareixença de Marcel Barrera, de la 
revista «Zirkòlica», amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01520/10)

Proposta de compareixença d’Albert Fort, en represen-
tació de l’Associació de Professionals del Circ de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01522/10)

Proposta de compareixença de Jordi Jané, periodista 
i crític especialista de circ contemporani, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01524/10)

Proposta de compareixença de Jordi Gaspar, director 
de la Fira del Circ de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01526/10)

Proposta de compareixença de Carles Duarte, presi-
dent del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01527/10)

Proposta de compareixença de Cèsar Bona, professor 
de «El Cuarto Hocico», amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 352-01528/10)

Proposta de compareixença d’Eduardo Barona, en re-
presentació de la Fundació Yelcho, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01529/10)

Proposta de compareixença de Pierre Enoff amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01530/10)

Proposta de compareixença de Tomàs Camps, profes-
sor de veterinària i etologia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 

protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01532/10)

Proposta de compareixença de Lluís Ferrer Caubet, pro-
fessor de veterinària i etologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01533/10)

Proposta de compareixença de Christophe Buhot, pre-
sident de la Federació de Veterinaris d’Europa, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01534/10)

Proposta de compareixença del director de l’Institut 
del Teatre amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01535/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Animalista Libera amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01536/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya o de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01537/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de 
la Comunitat Valenciana amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008 (tram. 352-01538/10)

Proposta de compareixença de Marcel Barrera, perio-
dista de la revista «Zirkòlika», amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01540/10)

Proposta de compareixença de Josep Miret Quitllet, 
ensinistrador de serps, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 352-01542/10)

Proposta de compareixença d’Ivonne Kludshy, do-
madora d’elefants, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01543/10)

Proposta de compareixença de Martín Lacey, ensi-
nistrador de feres, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
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protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-01546/10)

Proposta de compareixença Lisa Rado Fornaciari, en-
sinistradora de lleons marins i óssos, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01548/10)

Proposta de compareixença de Josep Garcia, gestor 
cultural, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 352-01551/10)

Proposta de compareixença de Rona Brown, responsa-
ble governamental per a la Classical Circus Associati-
on, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
352-01553/10)

Proposta de compareixença de Julio Revolledo, direc-
tor de la llicenciatura en arts del circ de la Universitat 
Mesoamericana de Puebla, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008 (tram. 352-01554/10)

Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, 
etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01555/10)

Proposta de compareixença d’Eladio Mateo Ayala, ad-
vocat especialitzat en dret de l’espectacle, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01556/10)

Proposta de compareixença de Jordi Jané i Romeu, 
professor de teoria, història i dramatúrgia del circ, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01557/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01558/10)

Proposta de compareixença de Jordi Jané i Romeu, pe-
riodista i crític de circ, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 352-01559/10)

Proposta de compareixença de Ricard Panadès i Bal-
drich, gestor cultural i expresident de l’Associació de 
Professionals de Circ de Catalunya, amb relació a la 

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-01560/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
01571/10)

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Proposició de llei del sistema de policia de 
Catalunya
Tram. 202-00064/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75864 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei del sistema 
de policia de Catalunya: 

Antecedents

Necessitat i objecte de la proposició de llei

La consolidació del model català de seguretat exigeix 
una Llei que reguli de forma global tot l’àmbit de la se-
guretat al nostre país. L’objecte d’aquesta Llei és, per 
tant, definir i estructurar el sistema de policia de Ca-
talunya, entès com el conjunt d’institucions, recursos i 
mitjans que garanteixen les prestacions del servei de 
policia a tots els ciutadans. 

Normativa afectada

– Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

– Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Ge-
neralitat-Mossos d’esquadra.
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– Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya.

Competència

L’article 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 
2006 estableix 

les competències de la Generalitat en matèria de se-
guretat.

Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Exposició de motius

La consolidació del model català de seguretat exigeix 
una Llei que reguli de forma global el funcionament, 
l’actuació i la coordinació de les policies del nostre pa-
ís, les que depenen de les institucions catalanes, la Po-
licia de la Generalitat– Mossos d’esquadra i les Poli-
cies Locals. Les principals lleis vigents fins ara han 
estat la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies lo-
cals i la Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’esquadra. D’altra banda, la Llei 
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de segu-
retat pública de Catalunya continua essent vàlida, tret 
de petites mordicacions. Totes elles són, però, anteri-
ors a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, que 
en els seus articles 163 i 164 estableix la competències 
de la Generalitat en matèria de seguretat. Tanmateix, 
amb posterioritat a totes tres normes es va completar 
el desplegament del Cos de Mossos d’esquadra a tot el 
territori del país.

L’any 2008 el Departament d’Interior va elaborar un 
avantprojecte de llei dels sistema de policia de Catalu-
nya que no es va arribar a aprovar. Posteriorment du-
rant la legislatura 2011-2012 i durant l’actual legislatu-
ra els consellers d’Interior han reconegut la necessitat 
d’aquesta norma i n’han anunciat l’elaboració sense 
que hagi estat aprovat pel Govern cap projecte de llei 
per remetre al Parlament.

Per aquests motius, ja que el Govern de la Generalitat 
no està donant compliment a allò que repetidament ha 
anunciat, el grup d’ICV-EUIA presenta aquesta Pro-
posició de Llei, basada en l’avantprojecte de llei del 
2008, tot i que introduint algunes modificacions.

La proposició de llei consta de vuit Títols: Disposici-
ons generals, El Servei de Policia, Autoritats de Poli-
cia i competències, El sistema de Policia, Disposicions 
comunes als cossos de Policia de Catalunya, Disposi-
cions específiques per al Cos de Mossos d’esquadra, 
Disposicions específiques als Cossos de les Policies 
Locals, i Els Vigilants de seguretat pública i els auxi-
liars de la Policia Local.

Pel que fa a les modificacions en relació a l’avantpro-
jecte de llei de 2008 destaquem la no concreció en el 
Capítol VI del Títol V del Règim Disciplinari que hau-
ria de ser objecte de negociació prèvia amb les organit-
zacions sindicals representatives dels mossos d’esqua-
dra i de les policies locals. En canvi s’inclou la creació 
d’una Mesa sectorial de negociació de les condicions 
laborals del Cos de Mossos d’esquadra, atenent a la 
singularitat del Cos i a les peticions de les seves or-
ganitzacions sindicals. També s’afegeix una referència 
a la Policia Portuària i dues Disposicions transitòries 
que pretenen revertir les retallades que ha patit el Cos 
de Mossos d’esquadra durant els darrers anys i que 
han afectat al creixement de les plantilles i als mitjans 
tècnics de que disposa el Cos.

La Llei del Sistema de Policia de Catalunya s’ha de fo-
namentar en un ampli consens que inclogui la Genera-
litat de Catalunya, els ajuntaments, representats per les 
entitats municipalistes, i els sindicats del Cos de Mos-
sos d’Esquadra i de les Policies Locals. En la mesura 
que el Govern de la Generalitat no ha creat aquests 
consensos, el tràmit de compareixences d’aquesta Pro-
posició de Llei, i les negociacions que es puguin pro-
duir en paral·lel, haurien de contribuir a construir un 
acord de tots els sectors afectats, que permeti l’actu-
alització i la millora del sistema de Policia de Cata-
lunya.

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

Proposició de llei

Títol I: Disposicions generals

Article 1: Objecte de la Llei

Article 2: Principis generals

Títol II: El servei de policia

Article 3: El servei de policia

Article 4: El servei bàsic de policia

Article 5: El servei especialitzat de policia

Article 6: El servei garantit de policia

Títol III: Autoritats de policia i competències

Capítol I: Autoritats I òrgans en matèria de policia

Article 7: Autoritats i òrgans de la Generalitat

Article 8: Autoritats i òrgans municipals

Capítol II: Competències i responsabilitats de la Generalitat

Article 9: Competències de la Generalitat

Article 10: Responsabilitats de la Generalitat

Capítol III: Competències i responsabilitats municipals

Article 11: Titularitat i exercici de les competències municipals

Article 12: Competències municipals

Article 13: Responsabilitats municipals en matèria de policia

Títol IV: El Sistema de Policia

Capítol I: Definició i bases

Article 14: Definició

Article 15: Fonament del sistema de policia de Catalunya

Article 16: La coordinació

Article 17: Les autoritats i els cossos de policia i el sistema de po
licia de Catalunya



4 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 24

Capítol II: Institucions i procediments de coordinació, col·laboració 
i cooperació entre els Mossos d’Esquadra i les policies locals

Article 18: Els convenis

Article 19: Assistència mútua

Article 20: La prestació per la Generalitat de serveis de policia de la 
competència municipal

Article 21: El requeriment de servei de policia

Article 22: Serveis unificats i de gestió conjunta

Article 23: Informacions policials

Article 24: El finançament de les relacions de cooperació i coordi
nació

Capítol III: Organització

Article 25: Òrgans

Article 26: La persona titular del departament competent en matè
ria de seguretat pública

Article 27: El Consell de Direcció del Sistema de Policia de Cata
lunya

Article 28: Funcions del Consell de Direcció del Sistema de Policia 
de Catalunya

Article 29: Secretaria del consell de direcció del sistema de policia 
de Catalunya

Article 30: Inspecció General de Serveis

Article 31: Funcions de la Inspecció General de Serveis

Article 32: Comitè d’Ètica de la Policia

Article 33: Funcions del Comitè d’Ètica de la Policia

Article 34: La Comissió de Personal del Sistema de Policia de Ca
talunya

Article 35: Funcions de la Comissió de Personal del Sistema de Po
licia de Catalunya

Article 36: Oficina del Ciutadà i la Policia

Article 37: Juntes locals de Seguretat

Article 38: Meses locals de coordinació operativa

Títol V: Disposicions comunes als cossos de Policia de Catalunya

Capítol I: Aspectes generals

Article 39: Principis bàsics d’actuació

Article 40: El Codi ètic de la Policia de Catalunya

Article 41: Promesa del càrrec

Article 42: Condició d’agent de l’autoritat

Article 43: Règim jurisdiccional

Article 44: Uniforme reglamentari

Article 45: Cossos armats

Article 46: Responsabilitat

Article 47: Estructura interna

Article 48: Funcions

Capítol II. Accés i selecció

Article 49: Principis generals

Article 50: Requisits

Article 51: L’accés a la categoria d’agent

Article 52: L’accés a les categories de caporal, sergent i subins
pector

Article 53: L’accés a la categoria d’inspector

Article 54: L’accés a la categoria d’intendent

Article 55: L’accés a la categoria de comissari

Article 56: Aptitud i proves físiques

Article 57: L’accés a les categories de facultatiu, de tècnic, d’au
xiliar de policia del Cos de mossos d’esquadra i places de suport

Article 58: Mobilitat

Article 59: Pla de carrera professional

Capítol III. Drets i deures

Article 60: Disposicions generals

Article 61: Jornada, vacances i permisos

Article 62: Retribucions

Article 63: Drets passius

Article 64: Formació

Article 65: Mitjans i instal·lacions

Article 66: Prevenció de riscos laborals

Article 67: Verificació de l’estat de malaltia o accident

Article 68: Incompatibilitats

Article 69: Disposicions específiques sobre residència

Article 70: Distincions i recompenses

Article 71: Disposicions específiques per als membres de l’escala 
de suport

Capítol IV: Drets sindicals

Article 72: Disposició general

Article 73: Afiliació i constitució d’organitzacions sindicals

Article 74: Drets de les organitzacions sindicals

Article 75: Prohibició del dret de vaga

Capítol V: Segona activitat

Article 76: Règim jurídic

Article 77: Sistema de retribució

Article 78: Tribunal mèdic

Article 79: Incapacitat permanent

Capítol VI: Règim disciplinari

Article 80: Àmbit d’aplicació

Títol VI. Disposicions específiques per al Cos de Mossos d’Esqua
dra

Capítol I: Aspectes generals

Article 81: Definició

Article 82: Plantilla i relació de llocs de treball

Article 83: Provisió dels llocs

Article 84: Unitats de policia judicial

Article 85: Uniformitat

Article 86: Competència sancionadora

Capítol II: El Consell de la Policia  Mossos d’Esquadra

Article 87: Funcions

Article 88: Composició

Article 89: Elecció de representants

Capítol III

Article 90: Mesa Sectorial del Cos de Mossos d’Esquadra

Títol VII. Disposicions específiques als cossos de les policies locals

Article 91: Definició

Article 92: Normes bàsiques d’estructura interna

Article 93: El cap del cos de la policia local

Article 94: Uniformitat i homogeneïtat

Article 95: Criteris generals sobre condicions de treball i política 
retributiva

Article 96: Competència sancionadora

Títol VIII: Els vigilants de seguretat pública i els auxiliars de la po
licia local

Article 97: Els vigilants de seguretat pública

Article 98: Els auxiliars de la policia local

Article 99: Formació i capacitació

Disposicions addicionals

Primera: Transferència de cossos de policia local a la Generalitat

Segona: Creació de cossos de policia local

Tercera: De la denominació mosso / mossa d’Esquadra

Quarta: Modificacions de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya

Cinquena: Règim especial de Barcelona

Sisena: Eficàcia i vigència dels convenis existents

Setena: Efectes retributius de la nova classificació

Vuitena: Integració a les noves escales i categories

Novena: Homologacions de l’Institut de Seguretat Pública de Ca
talunya

Dècima: Requeriments per a l’establiment de determinades cate
gories

Onzena: Prestació de serveis a temps parcial

Dotzena: Funcionaris interins

Disposicions transitòries

Primera: Integració de cossos de policia local als Mossos d’Es
quadra

Segona: Categories extingides
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Tercera: Adequació dels caps de policia local

Quarta: Codi d’ètica policial

Cinquena: Personal facultatiu i tècnic

Sisena: Règim disciplinari

Setena: Pla de xoc mancances tècniques

Vuitena: Convocatòria d’una nova promoció de mossos d’esquadra

Disposició derogatòria

Disposicions finals

Primera

Segona

Tercera: Efectes econòmics i pressupostaris

Quarta: Entrada en vigor

Títol I. Disposicions Generals

Article 1. Objecte de la Llei

1.1. L’objecte d’aquesta Llei és definir i estructurar el 
sistema de policia de Catalunya, entès com el conjunt 
d’institucions, recursos i mitjans que garanteixen les 
prestacions del servei de policia a tots els ciutadans.

1.2. Integren el sistema de policia de Catalunya les es-
tructures públiques següents: 

a) Les autoritats i els òrgans de l’administració de la 
Generalitat i dels ajuntaments en matèria de policia.

b) Els òrgans de coordinació, cooperació, comunica-
ció, informació i suport del mateix sistema de policia 
establerts per aquesta Llei.

c) Els cossos de policia de Catalunya, que són la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’esquadra i les policies 
locals. Els vigilants de seguretat pública i els auxili-
ars de les policies locals exerceixen les funcions de col-
laboració i suport als cossos de policia que se’ls atri-
bueixin d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

1.3. La Generalitat establirà mecanismes de coordina-
ció amb les Autoritats Portuàries de Catalunya en rela-
ció a les funcions de la Policia Portuària, que inclouran 
la possibilitat de que els membres d’aquest Cos rebin 
formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Article 2. Principis generals

El sistema de policia de Catalunya s’inspira en els 
principis generals següents: 

2.1. Principi de transparència i informació als ciuta-
dans, d’acord amb el qual els serveis de policia han 
de donar als ciutadans informació objectiva sobre les 
seves activitats, sense revelar, informació que les lleis 
portin a qualificar de reservada ni el secret de les actu-
acions ordenat pels òrgans jurisdiccionals.

2.2. Principi de prevenció, d’acord amb el qual les po-
lítiques i els serveis de policia han de donar prioritat a 
les mesures preventives que tinguin per objecte garan-
tir les condicions idònies per a l’exercici dels drets i les 
llibertats i prevenir i evitar la inseguretat i la comissió 
de delictes i faltes.

2.3. Principi de responsabilitat i de participació ciuta-
dana en la producció de serveis de seguretat, d’acord 
amb el qual l’actitud prudent i l’adopció de mesures 
de precaució són aportacions essencials dels ciutadans 
que l’administració ha de promoure, a fi d’assolir ob-
jectius satisfactoris de seguretat.

2.4. Principi de lleialtat institucional, d’acord amb el 
qual les administracions i les autoritats catalanes com-
petents en matèria de policia i els cossos de policia 
que depenen han de respectar-se mútuament les com-
petències, promoure i fer efectives la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració mútues i compartir conei-
xements i informació per al desenvolupament òptim 
dels serveis.

2.5. Principi d’equivalència funcional entre els cossos 
de policia de Catalunya, sense perjudici de les compe-
tències i responsabilitats de cadascun.

2.6. Principi de proximitat, que propugna l’assignació 
de competències en matèria de policia preferentment 
a les autoritats més properes als ciutadans. L’atribució 
de competències a les altres autoritats ha de tenir en 
compte l’amplitud o la naturalesa de la funció o les ne-
cessitats d’eficàcia i economia.

2.7. Principi d’eficiència, que propugna la racionalit-
zació de les activitats dels cossos policials, l’economia 
de mitjans i l’optimització dels recursos disponibles.

2.8. Principi d’avaluació i millora permanent, segons 
el qual els òrgans, les autoritats i els cossos inclosos en 
aquesta Llei han de desenvolupar els serveis de policia 
procurant avaluar constantment la seva eficàcia i la se-
va eficiència i incorporant totes aquelles estratègies i 
processos que facin possible la implantació i el desen-
volupament del millor model possible de policia en el 
territori de Catalunya.

2.9. Principi de seguretat global, segons el qual els òr-
gans, les autoritats i els cossos de policia de les institu-
cions públiques catalanes formen part del mateix sis-
tema, que garanteix als ciutadans d’arreu del territori 
nivells substancialment homogenis en l’accés als ser-
veis de policia i en la qualitat de les seves prestacions.

2.10. Principi d’intervenció mínima obligada, d’acord 
amb el qual el cos de policia que, malgrat la manca de 
competència, per raons de proximitat o disponibilitat 
immediata tingui coneixement i capacitat d’intervenir 
davant d’una situació de risc per a la seguretat, ha de 
dur a terme les actuacions mínimes que siguin neces-
sàries per protegir les persones o els béns afectats i per 
evitar la situació de risc, mentre no se’n fa càrrec el 
cos competent.

2.11. Principi de desconcentració territorial per als 
serveis de base, d’acord amb el qual s’apropa la capa-
citat de decisió a la unitat ubicada al lloc del conflic-
te o problema, tot reservant l’actuació de les estructu-
res centrals per a problemàtiques de caràcter general o 
que requereixen més capacitació tècnica.
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2.12. Principis de cohesió i solidaritat en matèria de 
policia.

Títol II. El Servei de Policia

Article 3. El servei de policia

Constitueixen el servei de policia el conjunt de presta-
cions i activitats que desenvolupen els cossos de poli-
cia de Catalunya, amb les finalitats següents: 

a) Mantenir la tranquil·litat pública i l’ordre a la socie-
tat, aplicar la llei i sancionar-ne l’incompliment.

b) Protegir i respectar els drets i les llibertats fona-
mentals dels individus.

c) Prevenir i combatre els il·lícits i la delinqüència.

d) Descobrir delictes i assegurar el delinqüent i els ob-
jectes del delicte.

e) Oferir assistència i servei al ciutadà.

Article 4. El servei bàsic de policia

4.1. Constitueixen el servei bàsic de policia el conjunt 
de prestacions i activitats assegurades pel sistema de 
policia a tots els ciutadans en el territori de Catalunya i 
que poden ser realitzades pels cossos de policia de Ca-
talunya, d’acord amb el règim de competències i de 
responsabilitats establert per aquesta Llei.

4.2. Integren el servei bàsic de policia, amb el con-
tingut i abast que, si s’escau, determinen les lleis, les 
prestacions que en cada cas determini la normativa vi-
gent, en els àmbits següents: 

4.2.1. Policia bàsica de seguretat, que com a mínim 
inclou: 

– La vigilància i el control dels espais públics.

– La protecció d’edificis, infraestructures i instal-
lacions públiques.

– La protecció d’autoritats.

– La protecció de les instal·lacions i el funcionament 
normal dels serveis.

– La vigilància i el control del consum de begudes al-
cohòliques i drogues tòxiques, estupefaents i substàn-
cies psicotròpiques.

– La vigilància de la tinença i el comís d’armes.

– La intervenció en casos de vandalisme i danys en els 
espais públics.

– La resposta urgent a demandes de seguretat.

– La prevenció d’actes delictius o d’actes que atemptin 
contra la seguretat ciutadana.

– El control d’espectacles i de locals de concurrència 
pública.

– La col·laboració en la protecció de manifestacions i 
altres concentracions de masses.

– La protecció del medi ambient 

4.2.2. Policia comunitària o de proximitat, que com a 
mínim inclou: 

– La intervenció en cas de conflicte entre privats i la 
promoció de la mediació.

– L’acció preventiva, l’educació cívica i la col·laboració 
amb les entitats i els serveis socials.

– La vigilància de l’escolaritat obligatòria.

– La detecció i prevenció dels conflictes socials.

– L’acció preventiva en matèria de violència masclista.

4.2.3. En matèria de policia judicial, en qualsevol cas: 

– Les primeres actuacions per delicte flagrant 

– L’atenció i la tramitació de les denúncies 

– Les primeres diligències de prevenció i de custò-
dia de detinguts i la prevenció i custòdia dels objec-
tes provinents d’un delicte o relacionats amb l’execu-
ció d’aquest 

– Les diligències per delictes o faltes de violència do-
mèstica i de gènere, conflictes de convivència veïnal o 
els comesos amb intervenció de menors 

– Les diligències per delictes contra la seguretat en el 
trànsit o relacionats amb accidents de trànsit o amb la 
tinença de vehicles 

– Les diligències per delictes o faltes contra el patri-
moni públic o contra l’autoritat, els seus agents i els 
funcionaris públics 

– La resta d’actuacions ordenades per l’autoritat judici-
al, llevat que constitueixin prestacions del servei espe-
cialitzat de policia.

4.2.4. Policia assistencial i d’atenció ciutadana, que 
com a mínim inclou: 

– La informació als ciutadans en matèria de seguretat.

– L’auxili, assistència i atenció a les víctimes o a les 
persones en situació de risc o de dependència.

– La col·laboració amb els serveis d’emergències i de 
protecció civil.

– La recerca de persones, animals o objectes desapa-
reguts o perduts.

– La protecció i cura de col·lectius en situacions d’es-
pecial vulnerabilitat 

– L’auxili, assistència i atenció a les dones que patei-
xen violència masclista.

4.2.5. Policia administrativa, que com a mínim inclou: 

– La funció de vetllar pel compliment de les lleis, or-
denances i reglaments i de la resta de resolucions.
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– La realització de les activitats d’inspecció, d’execu-
ció forçosa i denúncia establertes legalment.

4.2.6. Policia de trànsit, que com a mínim inclou: 

– La regulació i control del trànsit, la mobilitat i l’ús 
de la via pública.

– Les campanyes i d’altres polítiques de seguretat en 
el trànsit.

– L’assistència en cas d’accident o d’altres incidències.

– La investigació d’accidents de trànsit i l’elaboració 
dels corresponents atestats.

4.2.7. La col·laboració amb les Forces i Cossos de Se-
guretat de l’Estat i amb els funcionaris locals i de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

Article 5. El servei especialitzat de policia

5.1. Constitueixen el servei especialitzat de policia el 
conjunt de prestacions i activitats assegurades pel sis-
tema de policia a tots els ciutadans en el territori de 
Catalunya, que en funció de la seva naturalesa especí-
fica, amplitud o per necessitats d’eficàcia i economia 
han de ser desenvolupades pel cos de Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra.

5.2. Integren els serveis especialitzats de policia, amb 
el contingut i l’abast que, en cada cas determinen les 
lleis, les prestacions que, si s’escau, es poden catalogar 
reglamentàriament, amb informe previ del Consell de 
Direcció del Sistema de Policia de Catalunya, en els 
àmbits següents: 

5.2.1. En matèria de policia de seguretat: 

– La intervenció en cas de desordres, aldarulls i bara-
lles multitudinàries.

– L’execució d’una resolució administrativa o judicial 
d’ingrés de menors en centres de reforma.

– La intervenció en casos d’amenaces i avisos de bomba.

– La intervenció en cas d’ocupacions il·legals.

– El control i la protecció de manifestacions i d’altres 
concentracions de masses.

– El suport i la protecció de víctimes i de persones 
amenaçades.

– El control i la intervenció policial, d’acord amb la le-
gislació de protecció de la seguretat ciutadana.

– El manteniment i restabliment de la seguretat ciuta-
dana, d’acord amb la legislació de protecció de la se-
guretat ciutadana.

– La intervenció contra el crim organitzat i el terro-
risme.

– La intervenció en cas de presa d’ostatges o, en ge-
neral, aquella que comporta un especial risc per a les 
persones.

– La intervenció en casos d’amenaces greus i avisos de 
qualsevol de les violències masclistes i contra el tràfic 
i la tracta de persones.

– L’actuació policial en medis específics que requerei-
xen una especialització per a desenvolupar-la.

– Les altres funcions de protecció de les persones i els 
béns que no constitueixin servei bàsic de policia.

5.2.2. En matèria de policia judicial: 

– La investigació de delictes i faltes.

– Les diligències per delictes o faltes de violència do-
mèstica i de gènere, en conflictes de convivència veï-
nal o comesos per menors.

– Els atestats per denúncies amb caràcter general.

– Els atestats amb persones detingudes.

– La resta de les funcions de policia judicial que cor-
responen a la Generalitat, d’acord amb l’Estatut d’au-
tonomia, la Llei orgànica del poder judicial i la resta 
de legislació processal, que no constitueixin servei bà-
sic de policia.

5.2.3. La funció instrumental de policia científica.

5.2.4. La col·laboració amb les Forces i Cossos de Se-
guretat de l’Estat.

5.2.5. La resta de funcions que la legislació vigent atri-
bueix a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra i que no constitueixen servei bàsic de policia.

Article 6. El servei garantit de policia

6.1. Aquesta Llei assegura a tot el territori de Cata-
lunya l’accés dels ciutadans en condicions d’igual-
tat efectiva a les prestacions i activitats que integren 
el servei bàsic i el servei especialitzat de policia, amb 
les garanties de qualitat i temps que s’estableixin a les 
cartes de serveis públics de seguretat que aprovaran 
les administracions competents en matèria de policia 
en el marc de les directrius i els criteris mínims co-
muns que s’estableixin reglamentàriament, amb infor-
me previ del Consell de Direcció del Sistema de Poli-
cia de Catalunya.

6.2. Sempre que s’hagin complert les condicions as-
senyalades per a l’accés al servei de policia, l’incom-
pliment de les garanties establertes en les cartes de 
serveis públics de seguretat, genera l’obligació de l’au-
toritat responsable de proporcionar al ciutadà una jus-
tificació raonable de l’incompliment de les seves obli-
gacions de servei.

6.3. L’incompliment d’aquestes garanties legitima les 
persones interessades a presentar una queixa o petició 
davant de l’Oficina del Ciutadà i la Policia del sistema 
de policia, que serà tramitada d’acord amb el procedi-
ment i els criteris establerts en aquesta Llei.
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Títol III. Autoritats de policia i competències

Capítol I. Autoritats i òrgans en matèria de 
policia

Article 7. Autoritats i òrgans de la 
Generalitat

7.1. Li correspon al Govern de la Generalitat, per mitjà 
del seu President, el comandament suprem del cos de 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

7.2. La persona titular del departament competent en 
matèria de seguretat pública és l’autoritat de la Gene-
ralitat que dirigeix la política del Govern en matèria de 
policia i te, en qualsevol cas, les atribucions següents: 

7.2.1. Ordenar les actuacions necessàries per mantenir 
i restablir la seguretat ciutadana.

7.2.2. Exercir el comandament i la direcció superior 
del cos de Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra. Reglamentàriament s’han de determinar aques-
tes funcions de comandament i direcció superior, tot 
precisant les que poden ser exercides per altres òrgans 
i autoritats del departament competent en matèria de 
seguretat pública.

7.2.3. Efectuar les convocatòries per ingressar a les di-
ferents escales i categories del cos de Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra.

7.2.4. L’ordenació i la coordinació de les policies lo-
cals de Catalunya, sens perjudici de les competències 
que corresponen al Govern.

7.2.5. Presidir el Consell de Direcció del Sistema de 
Policia de Catalunya.

7.2.6. Les altres funcions que li assignin aquesta i d’al-
tres lleis en matèria de policia.

7.3. Són també autoritats de policia, amb les funcions 
que els assigni l’ordenament jurídic vigent, els titulars 
dels òrgans del departament competent en matèria de 
seguretat pública a qui les lleis o els reglaments de la 
Generalitat atribueixin aquesta condició.

7.4. Així mateix, poden tenir la condició d’autoritats 
de policia, amb les funcions que els atribueixi l’acord 
de delegació, els titulars dels òrgans del departament 
competent en matèria de seguretat pública a qui la per-
sona titular d’aquest departament delegui atribucions 
en aquesta matèria.

Article 8. Autoritats i òrgans municipals

Tenen la condició d’autoritat de policia: 

8.1. L’alcalde, que és la màxima autoritat municipal en 
matèria de policia, i té les atribucions següents: 

8.1.1. Presidir la junta local de seguretat i vetllar pel 
compliment dels seus acords.

8.1.2. Exercir el comandament i la direcció superior de 
la policia municipal.

8.1.3. Aprovar les bases i convocar els processos selec-
tius d’accés a les diferents categories del cos de policia 
local i designar els membres dels corresponents tribu-
nals qualificadors, així com efectuar els nomenaments 
que en resultin.

8.1.4. La resta de funcions que li atribueixen aquesta 
Llei i la resta de legislació vigent i, en general, l’exerci-
ci de les competències municipals en matèria de poli-
cia que no siguin atribuïdes a d’altres òrgans de l’ajun-
tament.

8.2. Els tinents d’alcalde i els regidors o, si s’escau, els 
altres òrgans que, d’acord amb la legislació de règim 
local, institueixi amb aquesta finalitat la normativa in-
terna municipal, que tenen les atribucions determina-
des per aquestes mateixes normes.

Capítol II. competències i responsabilitats de la 
Generalitat 

Article 9. Competències de la Generalitat

El Govern i l’Administració de la Generalitat són l’au-
toritat superior de policia a Catalunya i, en conseqüèn-
cia, exerceixen les competències i funcions següents: 

9.1. La policia de seguretat ciutadana, sens perjudici 
de les competències i activitats que l’article 12 atribu-
eix als municipis.

9.2. La policia judicial, sens perjudici de les compe-
tències i activitats que l’article 10 atribueix als munici-
pis, i investigació criminal que inclou el crim organit-
zat i el terrorisme.

9.3. La policia comunitària o de proximitat, assistenci-
al i d’atenció ciutadana, en concurrència amb els mu-
nicipis.

9.4. La policia administrativa, sens perjudici de les 
competències i activitats que l’article 10 atribueix als 
municipis.

9.5. La policia de trànsit a les vies interurbanes i tra-
vesseres.

9.6. En general, l’exercici de les funcions que constitu-
eixen servei especialitzat de policia.

9.7. La prestació dels serveis bàsics de policia que cor-
responen als municipis, en el territori d’aquells ajunta-
ments que així ho acordin, bé perquè no disposen de 
cos propi de policia local, o bé perquè no tenen capaci-
tat suficient per a prestar-los directament, en aplicació 
del que estableixen els articles 20 i 21 d’aquesta Llei.

9.8. L’ordenació i la coordinació de l’actuació de les 
policies locals.



4 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 29

9.9. La col·laboració i cooperació amb els ajuntaments 
en l’exercici de les competències municipals en ma-
tèria de policia, d’acord amb el que estableix aquesta 
Llei, basant-se en algun dels títols següents: 

9.9.1. En aplicació del principi d’intervenció mínima 
obligada.

9.9.2. En els termes que estableixen l’article 19 i, si 
s’escau, els corresponents convenis d’acord amb l’ar-
ticle 18 d’aquesta Llei.

9.10. La coordinació dels serveis de seguretat i inves-
tigació privada amb la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’esquadra i les policies locals de Catalunya.

9.11. La resta de competències que li atribueixen 
aquesta i d’altres lleis.

Article 10. Responsabilitats de la Generalitat

10.1. La Generalitat és responsable de la prestació 
efectiva a tot el territori de Catalunya del servei bàsic 
i del servei especialitzat de policia que, d’acord amb 
l’article anterior, puguin ser de la seva competència.

10.2. Així mateix, la Generalitat és responsable de 
l’organització i el funcionament efectiu del conjunt 
d’institucions que integren el sistema de policia de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix el Títol IV d’a-
questa Llei i, en conseqüència, ha de garantir la pro-
tecció dels interessos supramunicipals. Amb aquesta 
finalitat: 

10.2.1. Ha de vetllar pel compliment efectiu a tot el 
territori de les responsabilitats municipals en matèria 
de policia.

10.2.2. Ha d’atendre les necessitats en matèria de poli-
cia que ultrapassen el nivell municipal.

10.2.3. Ha d’informar puntualment les autoritats mu-
nicipals sobre els fets o les incidències que poden 
afectar la seguretat ciutadana en el municipi, si s’es-
cau en els termes que determinaran les juntes locals 
de seguretat.

10.2.4. Ha de vetllar per l’existència de serveis de se-
guretat ciutadana i ordre públic homologables, en 
quantitat i en qualitat, arreu de Catalunya.

10.2.5. Comparteix amb els municipis que no dispo-
sen d’un cos de policia local pròpia la responsabilitat 
de la prestació efectiva dels serveis policials de com-
petència municipal, que es fa efectiva mitjançant els 
corresponents acords de delegació de competències, 
sens perjudici de les facultats d’ordenació i direcció 
que corresponen a les autoritats locals en matèria de 
seguretat.

Capítol III. Competències i responsabilitats 
municipals 

Article 11. Titularitat i exercici de 
competències municipals

11.1. Els municipis són titulars de les competències en 
matèria de policia que els atribueixen aquesta i altres 
lleis.

11.2. Per poder exercir les seves competències en ma-
tèria de policia, els municipis es poden dotar del cor-
responent cos de policia local.

11.3. Poden constituir cos de policia local, d’acord 
amb el que estableix aquesta Llei: 

11.3.1. Els municipis de més de 5.000 habitants.

11.3.2. Excepcionalment, els municipis de menor po-
blació, si així ho acorda el seu ple per majoria absoluta 
i ho autoritza la persona titular del departament amb 
competències en matèria de seguretat pública, amb in-
forme previ del Consell de Direcció del Sistema de 
Policia de Catalunya.

11.4. En qualsevol cas, els cossos de policia local que 
constitueixin els municipis de Catalunya han de com-
plir els paràmetres a tenir en compte per a la prestació 
del servei del policia en relació amb el nombre d’efec-
tius, formació, equipament i estructura de comanda-
ment que s’han de determinar reglamentàriament a 
proposta del Consell de Direcció del Sistema de Poli-
cia de Catalunya.

11.5. En el cas que dos o més municipis limítrofs no 
disposin separadament de recursos suficients per a la 
prestació dels serveis de policia local, es podran asso-
ciar per col·laborar en l’exercici de les competències 
municipals en matèria de policia descrites a l’article 12 
d’aquesta Llei. En tot cas, l’acord de col·laboració per a 
la prestació del servei mancomunat de policia haurà de 
respectar els requisits i les condicions establertes pel 
Consell de Direcció del Sistema de Policia de Catalu-
nya, i haurà de comptar amb l’aprovació del Departa-
ment competent en matèria de seguretat.

11.6. Els ajuntaments que no disposen de cos de po-
licia local poden exercir les competències municipals 
que estableix aquesta Llei i altres lleis en matèria de 
policia amb l’abast i en les circumstàncies següents: 

11.6.1. Les que determinin els convenis entre l’ajunta-
ment i la Generalitat a què es refereixen els articles 18 
i 20 d’aquesta Llei.

11.6.2. En qualsevol cas, l’alcalde té capacitat per for-
mular requeriments de servei a la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra per exercir funcions po-
licials que resultin responsabilitat de la Generalitat, 
d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 21 
d’aquesta Llei.
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11.6.3. Els vigilants públics de seguretat de què, si s’es-
cau, disposa l’ajuntament poden exercir en qualsevol 
cas les funcions que els atribueix l’article 97 d’aquesta 
Llei, amb la consideració de col·laboradors ordinaris 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en 
assumptes d’interès policial.

Article 12. Competències municipals

Correspon als municipis l’exercici de les següents 
competències del servei bàsic de policia: 

12.1. En matèria de policia de seguretat: la protecció 
d’edificis, infraestructures i instal·lacions municipals, 
la protecció d’autoritats locals, el control d’espectacles 
i de locals de concurrència pública i l’exercici d’activi-
tats complementàries en l’àmbit de la vigilància i con-
trol dels espais públics, el control del consum de begu-
des alcohòliques i de la tinença i el consum de drogues 
tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques, la 
vigilància de la tinença d’armes i si s’escau el seu co-
mís, la intervenció en casos de vandalisme i danys en 
els espais públics, la resposta urgent a demandes de 
seguretat, efectuar diligències de prevenció i actuaci-
ons tendents a evitar la comissió d’actes delictius i la 
protecció de manifestacions i altres concentracions de 
masses.

12.2. En matèria de policia comunitària o de proximi-
tat: la intervenció en cas de conflicte entre privats i la 
promoció de la mediació, l’acció preventiva, l’educació 
cívica i la col·laboració amb les entitats i els serveis 
socials, la vigilància de l’escolaritat obligatòria i la de-
tecció i prevenció dels conflictes socials.

12.3. En matèria de policia judicial: els atestats per de-
lictes contra la seguretat en el trànsit o relacionats amb 
accidents de trànsit o amb la tinença de vehicles, les 
primeres diligències de prevenció i de custòdia de de-
tinguts i la custòdia dels objectes provinents d’un delic-
te o relacionats amb l’execució d’aquest.

12.4. En matèria de policia assistencial i d’atenció ciu-
tadana: la informació als ciutadans, l’auxili, assistèn-
cia i atenció a les víctimes o a les persones en situació 
de risc o de dependència, la col·laboració amb els ser-
veis d’emergències i de protecció civil, i la protecció i 
cura dels col·lectius especialment vulnerables.

12.5. En matèria de policia administrativa: la funció 
de vetllar pel compliment de les lleis que els atribuei-
xin competències específiques en matèria d’interven-
ció administrativa, les ordenances, els reglaments i 
les resolucions municipals i la realització d’activitats 
d’inspecció sotmeses a la disciplina local, la denuncia 
de tota actuació il·lícita i l’execució forçosa dels actes 
i les disposicions municipals.

12.6. En matèria de policia de trànsit: la regulació i el 
control del trànsit, la mobilitat i l’ús de les vies urba-
nes, la promoció de campanyes i polítiques locals de 

seguretat en el trànsit i l’assistència en cas d’accident o 
d’altres incidències a les vies urbanes.

12.7. Col·laborar i cooperar amb els altres cossos de 
policia de Catalunya en l’exercici de les seves compe-
tències d’acord amb el que determinen aquesta Llei i 
els convenis específics que es puguin establir.

12.8. Les altres competències que li atribueixen aques-
ta i d’altres lleis.

12.9. A través dels convenis de col·laboració, si així 
s’acorda amb el departament de la Generalitat com-
petent en matèria de seguretat pública, els municipis 
podran prestar les competències que s’assenyalen a 
continuació: 12.9.1 En matèria de policia judicial: les 
diligències per delictes o faltes contra el patrimoni pú-
blic o contra les autoritats locals, els seus agents i fun-
cionaris municipals, l’exercici d’activitats complemen-
tàries en les primeres actuacions per delicte flagrant, 
l’atenció i tramitació de les denúncies, les diligències 
per delictes o faltes de violència domèstica, conflictes 
de convivència veïnal o els comesos amb intervenció de 
menors.

12.9.2 En matèria de policia assistencial i d’atenció 
ciutadana: la recerca de persones, animals o objectes 
desapareguts o perduts.

Article 13. Responsabilitats municipals en 
matèria de policia

Els municipis que tenen cos de policia local són res-
ponsables de la prestació efectiva en el seu terme mu-
nicipal dels serveis garantits de policia que estableix 
l’article 6 d’aquesta Llei que, d’acord amb l’article 12, 
són de la seva competència, així com dels serveis que 
puguin ser assumits en virtut dels convenis acordats.

Títol IV. El sistema de policia

Capítol I. Definició i bases 

Article 14. Definició

El sistema de policia de Catalunya és el conjunt d’ins-
titucions, recursos i mitjans que, en exercici de les 
competències que l’Estatut d’autonomia i les lleis atri-
bueixen a la Generalitat i als ajuntaments, asseguren 
el funcionament integrat i eficient de les autoritats i 
dels cossos de policia de Catalunya, amb la finalitat de 
garantir als ciutadans un servei públic de policia que 
contribueixi a la consecució del benestar social, en co-
operació amb altres agents socials, especialment en els 
àmbits preventiu, assistencial i de rehabilitació.

Article 15. Fonament del sistema de policia de 
Catalunya

El sistema de policia de Catalunya es basa en la co-
ordinació, la cooperació, la col·laboració i la comple-
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mentarietat que, d’acord amb els principis de lleialtat 
institucional, eficàcia i eficiència, han de presidir les 
relacions entre les autoritats i els cossos de les institu-
cions pròpies de Catalunya.

Article 16. La coordinació

16.1. Els òrgans i les autoritats competents en matèria 
de policia de la Generalitat i dels ajuntaments, i els co-
mandaments dels cossos respectius, han de garantir la 
coordinació en l’actuació i en la prestació dels serveis 
de policia, a fi d’aconseguir la integració de les seves 
actuacions dins el conjunt del sistema de policia.

16.2. La coordinació entre la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra i les policies locals s’ha de 
realitzar preferentment mitjançant convenis i d’altres 
procediments basats en l’acord mutu entre les admi-
nistracions, autoritats i cossos de policia afectats, sens 
perjudici del que estableixen els apartats següents.

16.3. En qualsevol cas, el Govern de la Generalitat 
pot exercir les potestats de coordinació de les polici-
es locals que estableix aquesta Llei, en atenció a les 
circumstàncies, d’acord amb el règim i complint els 
requisits següents: 16.3.1. Aquestes potestats de coor-
dinació i el seu exercici s’han de justificar per la fi-
nalitat d’assegurar la prestació arreu de Catalunya, en 
condicions mínimes d’homogeneïtat, dels serveis ga-
rantits de policia que estableix l’article 6, així com en 
el fet que les mancances de servei de policia en un mu-
nicipi tinguin incidència en un àmbit supramunicipal.

16.3.2. L’exercici d’aquestes potestats de coordinació 
s’ha de fer amb la participació prèvia del Consell de 
Direcció del Sistema de Policia de Catalunya.

16.3.3. Aquestes potestats de coordinació s’han de 
plasmar en la fixació de fins i d’objectius comuns i en 
la determinació dels mitjans i dels sistemes de relació 
que assegurin l’acció conjunta dels cossos de policia 
de Catalunya, que en qualsevol cas han d’actuar sota 
la direcció i la responsabilitat de les autoritats com-
petents.

16.4. Excepcionalment, en cas de necessitat, la perso-
na titular del departament competent en matèria de se-
guretat pública en ús de les potestats de coordinació 
pot autoritzar a municipis limítrofs acords de coopera-
ció entre les seves policies.

16.5. Els municipis estan obligats a complir els com-
promisos, les obligacions i els requeriments que resul-
tin de l’aplicació dels instruments i els procediments 
establerts directament per aquesta Llei. En cas d’in-
fringir aquestes obligacions, el Consell de Direcció 
del Sistema de Policia de Catalunya pot proposar al 
departament competent en matèria de seguretat públi-
ca l’adopció de les mesures que estableix la legislació 
de règim local i que puguin considerar-se pertinents a 
l’efecte de restablir el funcionament harmònic del sis-
tema.

Article 17. Les autoritats i els cossos de policia 
i el sistema de policia de Catalunya

17.1. Les autoritats de policia de la Generalitat i dels 
ajuntaments participen en la coordinació i supervisió 
i, en general, en el funcionament del sistema de policia 
de Catalunya, en els termes que estableixen aquesta 
i altres lleis. Aquestes autoritats exerceixen les seves 
atribucions d’acord amb les disposicions i mesures de 
coordinació que s’adoptaran basant-se en el que esta-
bleix aquest títol.

17.2. Les autoritats de policia de la Generalitat i dels 
ajuntaments han de promoure la planificació operativa 
dels seus serveis i l’assignació eficient i l’aprofitament 
conjunt dels recursos, la integració dels sistemes de 
comunicació i d’informació policial i l’homogeneïtza-
ció dels estàndards organitzatius i operacionals.

17.3. Els cossos de policia de Catalunya formen part 
del sistema de policia de Catalunya i, en conseqüència, 
resten subjectes a les funcions i mesures de coordina-
ció i supervisió d’aquest, tenen accés als seus òrgans 
de col·laboració i als seus serveis comuns i participen de 
la seva estructura de relacions, tot d’acord amb el que 
estableix aquest títol.

Capítol II. Institucions i procediments de 
coordinació, col·laboració i cooperació entre 
els Mossos D’esquadra i les policies locals 

Article 18. Els convenis

18.1. El departament competent en matèria de segu-
retat pública i els ajuntaments interessats poden sig-
nar convenis amb una o més d’una de les finalitats se-
güents: 

18.1.1. La concreció de les formes i els procediments 
de coordinació i cooperació per a la definició i el des-
envolupament de les polítiques, els serveis i les actua-
cions en matèria de policia.

18.1.2. La formalització dels protocols que delimitin 
les actuacions dels seus serveis en els àmbits on es 
complementen o es puguin complementar, coincidei-
xin o puguin coincidir les accions de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra i de la policia local.

18.1.3. La formalització de l’assistència mútua a què 
es refereix l’article següent, la creació dels serveis 
unificats i de gestió conjunta i, en general, de la resta 
d’acords de col·laboració o suport entre la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra i la policia local.

18.1.4. La delegació de l’exercici de competències mu-
nicipals en matèria de policia a la Generalitat.

18.1.5. La delegació de l’exercici de competències de 
la Generalitat que incideixen directament en l’àmbit 
d’interessos locals a l’ajuntament.
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18.1.6. La fixació dels termes en què la Generalitat 
pot exercir competències municipals de policia, d’a-
cord amb el estableixen els articles 9, 10, 12, 20 i 21 
d’aquesta Llei.

18.1.7. La transferència d’un cos de policia local a 
la Generalitat i la integració dels seus efectius en el 
cos de Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
d’acord amb el que estableixen la disposició addicio-
nal primera d’aquesta Llei i en la resta de l’ordenament 
jurídic vigent.

18.1.8. La resta de finalitats que estableixen aquesta o 
altres lleis.

18.2. En la preparació i formalització d’aquests conve-
nis, s’ha de vetllar per l’objectiu de que el contingut i 
la qualitat dels serveis de policia que reben els ciuta-
dans siguin equiparables amb independència del lloc 
de residència i equivalents entre els municipis amb ca-
racterístiques socials i demogràfiques similars.

18.3. Aquests convenis han d’establir, amb caràcter 
general, les actuacions que s’han de dur a terme, el seu 
finançament, els òrgans encarregats de les actuacions, 
la durada del conveni i les altres formes d’extinció que 
s’escaiguin i la resta de qüestions que fixarà, també 
amb caràcter general, el Consell de Direcció del Siste-
ma de Policia de Catalunya.

18.4. Els convenis poden establir la creació de comis-
sions o grups de treball per interpretar-los o fer-ne el 
seguiment o per dur a terme les actuacions fixades.

18.5. El departament competent en matèria de segure-
tat pública ha de fer publicar els convenis en el DOGC 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
data de signatura.

Article 19. Assistència mútua

19.1. El departament competent en matèria de segu-
retat pública ha de facilitar als municipis el suport i 
l’assessorament tècnic que requereixin per dissenyar 
les polítiques i els plans locals de seguretat i per do-
nar la màxima operativitat possible als seus serveis de 
policia local.

19.2. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra i les policies locals s’han de prestar l’assistència 
mútua que requereixi l’exercici eficaç de les funcions 
respectives.

19.3. Els convenis que, si s’escau, formalitzen aquesta 
assistència mútua poden concretar-ne l’abast i les mo-
dalitats. Amb caràcter general, el Consell de Direc-
ció del Sistema de Policia de Catalunya establirà quins 
són els criteris, l’abast i les modalitats en què es basa-
ran aquestes assistències.

Article 20. La prestació per la Generalitat de 
serveis de policia de competència municipal

20.1. La Generalitat ha de garantir els serveis de poli-
cia que aquesta Llei atribueix a la competència muni-
cipal en els casos següents: 

20.1.1. En els municipis que no disposen de cos de po-
licia local i que tinguin una població inferior a 20.000 
habitants, si així ho acorda el seu ple per majoria ab-
soluta.

20.1.2. Excepcionalment, en els municipis que tinguin 
una població igual o superior a 20.000 habitants, si ai-
xí ho acorda el seu ple per majoria absoluta i ho aprova 
la persona titular del departament competent en matè-
ria de seguretat pública, amb informe previ del Con-
sell de Direcció del Sistema de Policia de Catalunya.

20.2. Els serveis de policia de competència municipal 
que presti la Generalitat s’han d’acordar amb cadas-
cun dels ajuntaments titulars mitjançant el correspo-
nent conveni, que ha de determinar: 

20.2.1. Els termes concrets i l’àmbit objectiu de la de-
legació de competències necessàries per prestar-los.

20.2.2. El procediment per participar en la planifica-
ció i programació de l’actuació de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra en l’exercici de la com-
petència local.

20.2.3. El procediment per fixar les polítiques i prio-
ritats del govern municipal en matèria de seguretat i 
supervisar l’activitat de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra en l’exercici de competències mu-
nicipals.

20.2.4. El procediment per fixar instruccions que tin-
guin per objecte vetllar per l’adequació del desenvolu-
pament de la competència delegada als interessos de la 
comunitat local.

20.2.5. Les condicions d’exercici de les potestats de re-
vocació i renúncia de la delegació.

20.2.6. La possible realització per la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra d’activitats addicionals 
de seguretat d’interès local, a més d’aquelles que es 
constitueixen com a responsabilitat de la Generalitat.

20.2.7. La possible participació en el finançament 
d’aquesta actuació supletòria de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra, d’acord amb el règim 
establert per l’article 24 d’aquesta Llei.

Article 21. El requeriment de servei de policia

21.1. El requeriment és el sistema de relació entre una 
autoritat de policia i un cos de policia que depèn d’una 
administració diferent, amb l’objecte d’instar-lo for-
malment a prestar un servei determinat de policia que 
no presta o a prestar-lo d’acord amb el que estableixen 
aquesta Llei, les disposicions que la desenvolupen i, 
si s’escau, les corresponents cartes de servei. Els re-
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queriments de servei, els formulen les autoritats locals 
a les autoritats i responsables del cos de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra que es determinen 
reglamentàriament, i les autoritats del departament 
competent en matèria de seguretat pública, a l’alcalde 
o regidor competent en matèria de seguretat.

21.2. Els requeriments de servei de policia de les au-
toritats locals a la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra han de ser formulats per l’alcalde o pel re-
gidor competent en matèria de seguretat, s’han d’adre-
çar a les autoritats i responsables del cos de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra que es determi-
nen reglamentàriament i han de justificar-se expressa-
ment amb el compliment dels requisits següents: 

21.2.1. L’objecte o finalitat del servei requerit ha d’in-
cidir en l’exercici de les competències o els interessos 
locals.

21.2.2. El servei requerit ha de formar part de les res-
ponsabilitats del cos de Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra.

21.3. Els requeriments del departament competent en 
matèria de seguretat pública als cossos de policia local 
han de ser formulats per l’autoritat que es determinarà 
reglamentàriament, s’han d’adreçar a l’alcalde o regi-
dor competent en matèria de seguretat i han de justifi-
car-se expressament amb el compliment dels requisits 
següents: 

21.3.1. L’objecte o finalitat del servei requerit ha d’in-
cidir en l’exercici de les competències de policia de la 
Generalitat o en la situació de seguretat del municipi i, 
si s’escau, dels municipis del seu entorn.

21.3.2. El servei requerit ha de formar part de les com-
petències municipals en matèria de policia.

21.4. Els requeriments formulats vàlidament han de 
ser atesos per les autoritats competents i el cos de po-
licia requerit, que només pot negar-s’hi, de forma mo-
tivada, si estima que no està facultat per prestar el ser-
vei requerit, si no disposa dels mitjans necessaris per 
prestar-lo o si considera que amb la prestació requeri-
da causarà un perjudici greu a l’àmbit d’interessos que 
ha de tutelar o al compliment de les seves funcions.

21.5. Reglamentàriament, previ informe del Consell 
de Direcció del Sistema de Policia de Catalunya, s’han 
d’establir els procediments, criteris i terminis amb què 
s’hauran d’atendre els requeriments.

Article 22. Serveis unificats i de gestió 
conjunta

22.1. Mitjançant conveni, amb informe previ de la 
junta local de seguretat, el departament competent en 
matèria de seguretat pública i els ajuntaments interes-
sats poden acordar l’establiment de serveis unificats o 
de gestió conjunta entre la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i la policia local.

22.2. L’establiment d’aquests serveis no pot modificar 
el sistema de competències i responsabilitats assenya-
lat per aquesta Llei i la resta de normativa aplicable als 
cossos de policia implicats.

22.3. El departament competent en matèria de segu-
retat pública ha de promoure especialment la creació i 
la utilització d’un sistema informàtic unificat per a la 
recepció de denúncies i altres serveis d’atenció directa 
als ciutadans.

22.4. La direcció tècnica dels serveis unificats o de 
gestió conjunta, que en qualsevol cas inclou l’establi-
ment d’estàndards i regles de procediment operatiu i 
de gestió de sistemes, correspon al cos que tingui com 
a pròpia la competència sobre l’activitat que és objec-
te de l’acord o conveni, d’acord amb els criteris que 
s’han de fixar reglamentàriament, amb informe previ 
del Consell de Direcció del Sistema de Policia de Ca-
talunya.

Article 23. Informacions policials

23.1. El Consell de Direcció del Sistema de Policia de 
Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per 
garantir: 

23.1.1. La connexió efectiva i la utilització obligada 
per part de tots els cossos de policia de Catalunya del 
Sistema Unificat d’informacions Policials que ha de 
gestionar i mantenir el departament competent en ma-
tèria de seguretat pública, d’acord amb el que estableix 
l’article 24 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya.

23.1.2 .L’accés de les policies locals a les altres bases 
de dades de la Policia de la Generalitat - Mossos d’es-
quadra, del departament competent en matèria de se-
guretat pública i dels organismes que en depenen que 
siguin d’interès per a la seva activitat.

23.1.3. L’accés de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra a les bases de dades de les policies locals i 
dels ajuntaments que siguin d’interès per desenvolupar 
la seva activitat.

23.1.4. La confecció a càrrec del departament compe-
tent en matèria de seguretat pública i dels ajuntaments 
que hi estiguin interessats, per a l’àmbit territorial res-
pectiu, d’informació cartografiada i actualitzada sobre 
delinqüència i conflictes de seguretat, amb la finalitat 
de proporcionar-se mútuament i fer públiques dades fi-
dedignes sobre la presència de la delinqüència i de la 
inseguretat al territori.

23.2. El Consell de Direcció del Sistema de Policia 
de Catalunya ha d’establir les condicions, els requisits 
tècnics mínims i els models bàsics de protocols que 
faran efectius aquests drets d’accés a la informació, 
sens perjudici que es concretin i formalitzin de forma 
efectiva mitjançant un conveni entre el departament 
competent en matèria de seguretat pública i cada ajun-
tament interessat.
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Article 24. El finançament de les relacions de 
cooperació i coordinació

Sens perjudici del que estableixen altres preceptes 
d’aquesta Llei, les responsabilitats financeres de la Ge-
neralitat i dels ajuntaments en matèria de policia són 
les que resulten d’aplicar els criteris següents: 

24.1. Cada administració ha de finançar, amb caràcter 
general, els seus serveis de policia.

24.2. La Generalitat ha de finançar també les despe-
ses que comportarà la creació i el funcionament dels 
òrgans del sistema de policia de Catalunya establerts 
pels articles 25 a 38 d’aquesta Llei, així com la pres-
tació dels serveis comuns que derivin del que establei-
xen els articles 22 i 23 d’aquesta Llei.

24.3. La Generalitat ha de finançar el cost de l’exerci-
ci de les seves competències en matèria de policia que 
delegui als ajuntaments, i aquests han de finançar, si 
s’escau, el cost de l’exercici de les seves competències 
en matèria de policia que deleguin a la Generalitat, en 
els termes que fixin els corresponents convenis, tenint 
en compte la població, capacitat i suficiència financera 
de cada corporació local.

24.4. La prestació per la Generalitat de serveis de po-
licia de competència municipal, tret dels casos de de-
legació a què es refereix el paràgraf anterior, s’ha de 
finançar d’acord amb els criteris següents: 

24.4.1. Els serveis de policia de competència munici-
pal la prestació supletòria dels quals no constitueixi 
responsabilitat de la Generalitat d’acord amb l’article 
10 d’aquesta Llei, han de ser finançats per l’ajuntament 
afectat.

24.4.2. Els serveis de policia de competència munici-
pal la prestació supletòria dels quals constitueixi res-
ponsabilitat de la Generalitat d’acord amb a l’article 10 
d’aquesta Llei, han de ser finançats per l’ajuntament 
afectat, en els casos dels municipis de més de 5000 ha-
bitants, i per la Generalitat en la resta de casos. En els 
supòsits de municipis de menys de 5000 habitants amb 
increments estacionals de població que superin aques-
ta xifra o amb població disseminada amb una estruc-
tura superior als 1000 habitatges de caràcter unifami-
liar, s’ha d’arbitrar una fórmula de compensació que 
tingui en compte l’increment del cost dels serveis de 
policia assumits per l’Administració de la Generalitat.

24.5. Els ajuntaments que, en aplicació del que esta-
bleix la disposició addicional primera d’aquesta Llei 
i d’acord amb el corresponent acord de delegació de 
competències, convinguin amb la Generalitat la inte-
gració del seu cos de policia local en el cos de Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, han de partici-
par en el finançament dels serveis de policia en el seu 
terme municipal, d’acord amb aquesta disposició ad-
dicional en els termes que concretarà el corresponent 
conveni de traspàs.

24.6. Amb la finalitat d’objectivar els càrrecs i les re-
lacions financeres que, en aplicació del que estableix 
aquest article, es poden establir entre la Generalitat 
i els ajuntaments, el Govern, a proposta del departa-
ment competent en matèria de seguretat pública i del 
departament competent en matèria de finances públi-
ques, amb l’informe previ del Consell de Direcció del 
Sistema de Policia de Catalunya, ha d’aprovar un sis-
tema de mòduls unitaris per a la determinació del cost 
dels serveis de policia, basat en factors objectius i fà-
cilment contrastables.

24.7. En cas que la Generalitat o algun ajuntament es 
neguin a complir les obligacions financeres derivades 
del que estableix aquest article, la part creditora, des-
prés de requerir l’abonament del deute i de formular el 
corresponent advertiment, pot fer ús del procediment 
de compensació de deutes, regulat per la legislació tri-
butària.

Capítol III. Organització 

Article 25. Òrgans

El sistema de policia de Catalunya assoleix les seves 
finalitats mitjançant l’activitat dels òrgans següents: 

25.1. La persona titular del departament amb compe-
tències en matèria de seguretat pública.

25.2. L’alcalde.

25.3. El Consell de Direcció del Sistema de Policia de 
Catalunya.

25.4. La Secretaria del Consell de Direcció del Siste-
ma de Policia de Catalunya.

25.5. La Inspecció General de Serveis.

25.6. El Comitè d’Ètica Policial.

25.7. La Comissió de Personal del Sistema de Policia 
de Catalunya.

25.8. L’Oficina del Ciutadà i la Policia.

25.9. Les juntes locals de seguretat.

25.10. Les meses locals de coordinació operativa.

Article 26. La persona titular del departament 
competent en matèria de seguretat pública

26.1. A la persona titular del departament competent 
en matèria de seguretat pública li corresponen les fun-
cions de direcció, supervisió i impuls del sistema de 
policia de Catalunya següents: 

26.1.1. Presidir el Consell de Direcció del Sistema de 
Policia de Catalunya.

26.1.2. Designar els membres del Consell de Direc-
ció del Sistema de Policia de Catalunya, d’acord amb 
el procediment que estableix aquesta Llei, i nomenar 
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les persones titulars de la resta d’òrgans d’aquest siste-
ma d’acord amb els procediments previstos en aquesta 
Llei.

26.1.3. Executar o, si s’escau, impulsar i supervisar 
l’execució dels acords del Consell de Direcció del Sis-
tema de Policia de Catalunya.

26.1.4. Les altres que li atribueixin aquest títol IV de la 
Llei i els reglaments que el desenvolupin.

26.2. Les funcions que li assignen els apartats 1, 3 i 4 
poden ser atribuïdes, totalment o parcialment, per dis-
posició reglamentària o per delegació de la persona 
titular del departament competent en matèria de segu-
retat pública, a alts càrrecs del departament, sempre 
que tinguin la condició de membre del Consell de Di-
recció del Sistema de Policia de Catalunya.

Article 27. El Consell de Direcció del Sistema 
de Policia de Catalunya

27.1. El Consell de Direcció del Sistema de Policia de 
Catalunya és l’òrgan permanent de coordinació, coo-
peració i comunicació de les autoritats i òrgans com-
petents en matèria de seguretat de les administracions 
públiques de Catalunya, que té com a finalitat pro-
moure la cohesió del sistema per mitjà de la garantia 
efectiva i equitativa dels drets dels ciutadans a tot el 
territori de Catalunya.

27.2. El Consell de Direcció del Sistema de Policia 
s’adscriu al departament competent en matèria de se-
guretat pública, el qual li dotarà dels mitjans necessa-
ris per a l’exercici de les seves funcions. Aquest Con-
sell està integrat per: 

27.2.1. La persona titular del departament competent 
en matèria de seguretat pública, que el presideix.

27.2.2. Un alt càrrec del departament competent en 
matèria de seguretat pública, que el presidirà en ab-
sència del president.

27.2.3. Sis alts càrrecs o càrrecs directius del departa-
ment competent en matèria de seguretat pública, de-
signats per la persona titular del departament compe-
tent en matèria de seguretat pública.

27.2.4. Sis alcaldes o regidors, designats per la persona 
titular del departament competent en matèria de se-
guretat pública i proposats per les entitats associatives 
dels ens locals de Catalunya.

27.2.5. Un regidor de l’Ajuntament de Barcelona, desig-
nat per la persona titular del departament competent en 
matèria de seguretat pública i proposat pel seu Alcalde.

27.2.6. La persona titular de la Secretaria del Consell 
de Direcció, que participa en les seves sessions amb 
veu però sense vot.

27.3. El Govern ha de regular mitjançant un decret l’es-
tructura, l’organització interna i el funcionament de 
Consell de Direcció del Sistema de Policia de Catalunya, 

amb informe previ favorable del mateix Consell. Aquest 
informe només pot prosperar amb el vot favorable de la 
majoria dels membres del Consell de Direcció i sempre 
que no s’hi oposi expressament més d’una tercera part.

27.4. El decret que reguli l’estructura del Consell de 
Direcció del Sistema de Policia de Catalunya, consti-
tuirà una comissió amb funcions d’assessorament tèc-
nic en matèria de policia.

27.4.1. La comissió tècnica podrà proposar al Con-
sell de Direcció les mesures de caràcter general que es 
considerin més procedents per a la millora del sistema 
de policia de Catalunya en els seus aspectes tècnics i 
operatius.

27.4.2. Integraran aquesta comissió membres dels cos-
sos de policia de Catalunya pertanyents a l’escala exe-
cutiva i superior que ocupin llocs de treball de pre-
fectura o direcció. Els membres d’aquesta comissió 
tècnica seran designats per la persona titular del de-
partament competent en matèria de seguretat pública, 
a proposta del Consell de Direcció, amb el vot favora-
ble de la majoria dels seus membres, sempre que no 
s’hi oposi expressament més d’una tercera part. En tot 
cas la composició d’aquesta comissió tècnica s’ajustarà 
a criteris de paritat entre els membres dels cossos de 
policia local de Catalunya i els membres del cos de Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Article 28. Funcions del Consell de Direcció 
del sistema de policia de Catalunya

Al Consell de Direcció del Sistema de Policia de Ca-
talunya, com a instrument principal de coordinació 
del sistema de policia de Catalunya, li corresponen les 
funcions següents: 

28.1. Emetre informe sobre les propostes de la persona 
titular del departament competent en matèria de segu-
retat pública de designació de les persones titulars de 
la Secretaria del Consell de Direcció, de la Inspecció 
de Serveis, del Comitè d’Ètica Policial i Oficina del 
Ciutadà i la Policia. Aquestes propostes només poden 
prosperar amb el vot favorable de la majoria de mem-
bres del Consell de Direcció, i sempre que no s’hi opo-
sin expressament més d’una tercera part.

28.2. Conèixer l’aplicació dels convenis i altres acords 
de col·laboració entre el departament competent en 
matèria de seguretat pública i els ajuntaments, fer-ne 
el seguiment, emetre els informes i fer les recomana-
cions que escaiguin.

28.3. Conèixer i ser escoltat en relació amb les qües-
tions de caràcter organitzatiu i operatiu que afectin la 
coordinació entre els cossos de la Policia de Generali-
tat - Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Ca-
talunya, presentar les propostes que s’escaiguin a les 
autoritats i les institucions competents en la matèria i 
emetre’n informe amb caràcter previ a l’aprovació del 
Govern.
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28.4. Informar preceptivament per elevar al Govern 
models i propostes per a l’organització, l’estructura in-
terna i el règim d’accés i promoció, carrera i condici-
ons de treball als cossos de policia i fer seguiment i 
tenir coneixement de la seva aplicació.

28.5. Promoure iniciatives i estudis per a la millora de 
la coordinació entre la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra i les policies locals i el foment de l’ho-
mogeneïtzació dels mitjans i els sistemes i de les acti-
vitats formatives, havent de ser informat quant al seu 
seguiment i en relació amb les mesures que s’adoptin 
al respecte.

28.6. Emetre informe preceptiu sobre les normes rela-
tives a uniformitat i altres elements d’identificació de 
les policies locals que hagin de ser aprovades pel de-
partament competent en matèria de seguretat pública.

28.7. Debatre i proposar al Govern el Codi ètic de la 
policia de Catalunya, o les seves modificacions, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 32, 33 i 40 
d’a questa Llei.

28.8. Debatre i proposar al Govern les directrius i els 
criteris comuns per a l’elaboració de les cartes de ser-
veis i, en general, l’orientació dels catàlegs i estàn-
dards mínims de prestació dels serveis de policia per 
a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les 
policies locals, i fer seguiment de la seva implantació i 
del seu compliment.

28.9. Debatre i proposar als òrgans competents per a 
la seva tramitació l’aprovació de la normativa interna 
i de funcionament del Comitè d’Ètica de la Policia, de 
la Inspecció General de Serveis i de l’Oficina del Ciu-
tadà i la Policia.

28.10 Conèixer i ser escoltat en relació amb totes les 
matèries objecte d’aquesta Llei tendents a donar co-
hesió i estabilitat al sistema de policia de Catalunya.

28.11. Acordar els criteris bàsics que caldrà tenir en 
compte en la confecció de les memòries i de la resta 
d’indicadors que hagin d’elaborar els cossos de poli-
cia de Catalunya, per tal de facilitar el seguiment de 
la seva activitat.

28.12. Debatre i proposar al Govern l’establiment de 
criteris i mecanismes amb la finalitat de garantir en 
tot moment la suficiència financera del sistema i el seu 
caràcter equitatiu.

28.13. Debatre i proposar a la persona titular del de-
partament competent en matèria de seguretat pública 
la definició d’objectius i estratègies de funcionament 
dels òrgans i les estructures de suport del sistema.

28.14. Conèixer i emetre informe previ a l’aprovació 
del Pla general de seguretat de Catalunya.

28.15. Conèixer i debatre els objectius estratègics en 
l’àmbit de la seguretat del sistema de policia de Cata-

lunya, així com el seu seguiment i avaluació del grau 
d’acompliment.

28.16 Aprovar les seves pròpies normes de funciona-
ment intern.

28.17. Les altres funcions que li atribueixin aquesta 
Llei i la resta de la legislació vigent.

Article 29. Secretaria del Consell de Direcció 
del Sistema de Policia de Catalunya

29.1. El Consell de Direcció del Sistema de Policia 
de Catalunya s’ha de dotar d’una Secretaria, a la qual 
corresponen les funcions següents: 

29.1.1. Organitzar les sessions del Consell de Direcció 
i estendre’n acte.

29.1.2. Donar suport operatiu al Consell de Direcció.

29.1.3. Executar i fer el seguiment dels acords del Con-
sell de Direcció, sota la supervisió de la seva presidèn-
cia, llevat que li correspongui a aquesta.

29.1.4. Custodiar i portar al dia un registre dels cos-
sos de policia local. Aquest registre inclourà les da-
des relatives a la composició i l’estructura interna que 
es determinin reglamentàriament de tots els cossos de 
policia local.

29.1.5. Custodiar i portar al dia el Registre general de 
policies de Catalunya. Integraran aquest Registre les 
dades bàsiques de l’expedient personal dels membres 
dels cossos de policia de Catalunya que es determinin 
reglamentàriament. Estarà connectat amb els registres 
de personal de cada un dels cossos de policia de Ca-
talunya i les seves dades només podran ser facilitades 
als interessats i, mitjançant petició raonada, als res-
ponsables màxims dels cossos de policia.

29.1.6. Les altres funcions que li atribueixi aquesta 
Llei i els reglaments que la desenvolupin o li encarre-
gui el Consell de Direcció o la seva presidència.

29.2. La persona titular de la Secretaria del Consell 
de Direcció s’integra en l’organigrama del departa-
ment competent en matèria de seguretat pública, amb 
el rang que li correspongui segons la seva normativa 
interna d’organització o, si s’escau, la seva relació de 
llocs de treball.

Article 30. Inspecció General de Serveis

30.1. Es crea, com a òrgan de suport tècnic adscrit al 
Consell de Direcció del Sistema de Policia de Catalu-
nya, amb el rang que li atribueixi la normativa inter-
na del departament competent en matèria de seguretat 
pública o, si s’escau, la seva relació de llocs de treball, 
la Inspecció General de Serveis del Sistema de Policia 
de Catalunya, que ha d’estar formada per un inspector 
general de Serveis, un inspector adjunt i un màxim de 
sis vocals, amb el nivell que els atribueixi la relació de 
llocs de treball.
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30.2. Els membres de la Inspecció General de Serveis 
han de ser nomenats i poden ser cessats per la per-
sona titular del departament competent en matèria de 
seguretat pública, amb l’informe previ del Consell de 
Direcció del Sistema de Policia de Catalunya regula 
l’article 28.1, entre funcionaris de policia de l’escala 
executiva o superior, amb un mínim de deu anys d’ex-
periència en llocs de treball de prefectura o direcció, o 
d’entre funcionaris del grup A, amb un mínim de deu 
anys d’experiència en llocs de treball adscrits a àre-
es d’organització, planificació o avaluació de serveis. 
Mentre desenvolupen aquesta responsabilitat passen a 
la situació de serveis especials en la seva funció públi-
ca de procedència, o, si s’escau, a ocupar el correspo-
nent lloc de treball en comissió de serveis.

30.3. Com a mínim, la meitat més un dels membres de 
la Inspecció General de Serveis han de pertànyer als 
cossos de policia de Catalunya i integrar paritàriament 
membres dels cossos de policia local i a membres del 
cos de Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

30.4. Les autoritats responsables dels cossos de policia 
de Catalunya han de trametre a la Inspecció General 
de Serveis, dins dels terminis i amb l’estructura que 
determini el Consell de Direcció del Sistema de Poli-
cia de Catalunya, una memòria anual de la gestió del 
seu servei, així com les altres dades d’organització i de 
funcionament que es requereixin.

Article 31. Funcions de la Inspecció General de 
Serveis

31.1. La Inspecció General de Serveis del Sistema de 
Policia de Catalunya ha d’exercir les funcions de su-
pervisió i control dels cossos de policia següents: 

31.1.1. Avaluar el compliment efectiu dels serveis ga-
rantits de policia en el marc de les directrius i els crite-
ris generals establerts reglamentàriament i de les car-
tes de serveis de policia.

31.1.2. Avaluar el compliment dels requeriments de 
serveis que estableix l’article 21 d’aquesta Llei i deter-
minar les dificultats o deficiències genèriques o espe-
cífiques que distorsionen el funcionament del sistema 
de policia com un tot harmònic i solidari.

31.1.3. Comprovar l’incompliment sense causa justifi-
cada d’un requeriment de servei degudament formu-
lat, advertir d’aquesta circumstància l’autoritat compe-
tent mitjançant una exposició raonada i sol·licitar-ne la 
seva intervenció perquè adopti les decisions oportunes 
per corregir les deficiències observades.

31.1.4. Assessorar i informar El departament compe-
tent en matèria de seguretat pública i els ajuntaments 
en matèria d’estructura, organització i planificació 
dels serveis de policia.

31.1.5. Assessorar i informar els cossos de policia de 
Catalunya en l’establiment d’indicadors de mesura 
idonis per a l’avaluació dels serveis de policia.

31.1.6. Elaborar i realitzar periòdicament un pla d’au-
ditories operatives dels serveis de policia integrats en 
el sistema de policia de Catalunya, prèviament concer-
tat amb les administracions competents.

31.1.7. Elaborar i realitzar periòdicament un pla d’au-
ditories d’utilització i de seguretat en relació amb els 
aplicatius informàtics i les bases de dades comuns als 
cossos de policia de Catalunya, prèviament concertat 
amb les administracions competents.

31.1.8. Les altres que li atribueixin les lleis o el Con-
sell de Direcció del Sistema de Policia de Catalunya.

31.2. La Inspecció General de Serveis ha de presen-
tar al Consell de Direcció del Sistema de Policia de 
Catalunya un informe anual sobre el compliment dels 
objectius d’eficàcia i eficiència per part dels cossos de 
policia, i sobre l’assumpció de les responsabilitats que 
corresponen globalment al sistema de policia de Ca-
talunya.

31.3. La Inspecció General de Serveis ha de presentar 
al Consell de Direcció del Sistema de Policia de Cata-
lunya un informe anual sobre les demandes de servei 
i els requeriments formulats i el seu grau de compli-
ment, amb les dades que li han de facilitar les autori-
tats del departament competent en matèria de segure-
tat pública i les autoritats municipals.

31.4. Per mitjà de les autoritats competents, la Inspec-
ció General de Serveis pot sol·licitar i obtenir qualsevol 
informació concreta que sigui necessària per a l’exer-
cici de les seves funcions i demanar la presència de 
membres dels cossos de policia de Catalunya perquè 
l’informin oralment, especificant prèviament l’objecte 
de la compareixença. En tot cas, els membres dels cos-
sos de policia de Catalunya tenen un deure general de 
col·laboració amb la Inspecció General de Serveis en 
l’exercici de les seves funcions.

Article 32. Comitè d’Ètica de la Policia

32.1. El Comitè d’Ètica de la Policia és un òrgan con-
sultiu en matèria d’ètica policial i de suport tècnic ads-
crit al departament competent en matèria de seguretat 
pública, mitjançant el Consell de Direcció del Siste-
ma de Policia de Catalunya, que té com a principal 
missió promoure les bones pràctiques en la prestació 
del servei de policia i ajudar a prevenir i combatre les 
actituds i activitats contràries a l’ètica i al tracte cor-
recte a les persones en tots els nivells de l’organització 
policial.

32.2 En l’exercici de les funcions atribuïdes al Comitè 
d’Ètica de la Policia, els seus membres actuen d’acord 
amb els principis de legalitat, independència, objecti-
vitat i imparcialitat, sense estar sotmesos a cap tipus 
d’instrucció.

32.3. El Comitè d’Ètica de la Policia està integrat per 
un president i quatre vocals, nomenats per la persona 
titular del departament competent en matèria de se-
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guretat pública, amb l’informe previ del Consell de 
Direcció del Sistema de Policia de Catalunya que es-
tableix l’article 28.1 d’aquesta Llei, d’acord amb els re-
quisits següents: 

32.3.1. Els candidats s’han de proposar al Consell de 
Direcció després de consultar els sindicats represen-
tatius en l’àmbit de la policia, les organitzacions judi-
cials i les organitzacions i entitats més conegudes que 
treballen en la defensa i protecció dels drets humans.

32.3.2. Com a mínim, un dels membres del Comitè 
podrà ser de la carrera judicial, i un altre un jurista de 
reconegut prestigi. El Comitè ha tenir un membre d’un 
dels cossos de policia local de Catalunya i un membre 
del cos de Policia de la Generalitat –Mossos d’Esqua-
dra.

32.3.3. Els membres del Comitè són nomenats per un 
únic període de set anys.

32.4. Reglamentàriament s’establirà el règim estatuta-
ri dels membres que l’integrem així com el seu règim 
d’organització i de funcionament.

32.5. El president del Comitè pot invitar a assistir a les 
seves sessions, amb veu i sense vot, d’altres persones o 
entitats relacionades amb la defensa dels drets humans 
i dels valors ètics i democràtics o amb la lluita contra 
la corrupció.

32.6. El Comitè d’Ètica de la Policia pot constituir 
grups o comissions de treball per analitzar o per fer el 
seguiment de qüestions específiques de la seva com-
petència. Aquests grups o comissions, que han de ser 
presidits per un membre del Comitè, poden integrar 
els funcionaris o experts que siguin idonis.

Article 33. Funcions del Comitè d’Ètica de la 
Policia

33.1. El Comitè d’Ètica de la Policia exerceix les fun-
cions següents: 

33.1.1. Elaborar la proposta de Codi ètic de la Policia 
de Catalunya i les seves actualitzacions o modificaci-
ons, d’acord amb el que estableix l’article 40 d’aquesta 
Llei, i supervisar-ne l’aplicació.

33.1.2. Redactar un Informe anual sobre el grau de 
compliment del Codi Ètic de la Policia de Catalunya, i 
presentar-lo en una sessió pública.

33.1.3. Resoldre les qüestions que li plantegin la perso-
na titular del departament competent en matèria de se-
guretat pública o els alcaldes i, en general, assessorar 
les autoritats de policia i les institucions públiques en 
matèria d’ètica policial.

33.1.4. Col·laborar amb l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya en la determinació dels continguts ètics i 
deontològics dels cursos de formació de la policia i en 
les accions formatives necessàries per estendre’ls en-
tre els diferents col·lectius amb funcions de seguretat.

33.1.5. Sol·licitar de les autoritats i òrgans competents 
que estudien les denúncies fonamentades que hagi re-
but o les informacions acreditades que hagin estat pu-
blicades sobre possibles conductes constitutives d’in-
compliment del Codi ètic de la Policia de Catalunya, 
fer-se càrrec de la corresponent investigació sempre 
que se li encomani l’autoritat o òrgan competent i, si 
ho considera fonamentat, instar a l’òrgan competent a 
l’obertura del corresponent expedient disciplinari i, si 
s’escau, el seu pertinent trasllat al Ministeri Fiscal o 
autoritat judicial.

33.1.6. Informar sobre els possibles trencaments de les 
previsions establertes al Codi ètic de la Policia de Ca-
talunya, sempre que ho sol·licitin les autoritats com-
petents.

33.1.7. Proposar al Consell de Direcció del Sistema de 
Policia de Catalunya les mesures que consideri perti-
nents per millorar l’ètica policial i la imatge pública 
de la policia.

33.1.8. Les altres que li atribueixin les lleis o li encar-
regui el Consell de Direcció del Sistema de Policia de 
Catalunya.

33.2. Per a l’exercici de les seves funcions, el Comitè 
d’Ètica de la Policia pot requerir als cossos de policia 
de Catalunya, per mitjà de les autoritats de què depe-
nen, la documentació, la informació concreta o els tes-
timonis que es considerin necessaris per a l’exercici 
de les seves funcions, tot especificant l’objecte de la 
seva compareixença. En tot cas, els membres dels cos-
sos de policia de Catalunya tenen un deure general de 
col·laboració amb el Comitè d’Ètica de la Policia en 
l’exercici de les seves funcions.

Article 34. La Comissió de Personal del Sistema 
de Policia de Catalunya

34.1. La Comissió de Personal del Sistema de Policia 
de Catalunya és un òrgan col·legiat de naturalesa con-
sultiva i caràcter especialitzat adscrit al Consell de Di-
recció del Sistema de Policia de Catalunya, que té per 
finalitat promoure la col·laboració i la coordinació en-
tre aquest departament i els ajuntaments de Catalunya 
en l’articulació i l’homogeneïtzació de les polítiques 
de personal dels seus cossos de policia.

34.2. La Comissió de Personal del Sistema de Policia 
de Catalunya està presidida per la persona titular del 
departament competent en matèria de seguretat públi-
ca o per la persona en qui aquesta delegui.

34.3. La Comissió de Personal del Sistema de Policia 
de Catalunya esta integrada de la forma següent: 

a) Sis vocals en representació de departament compe-
tent en matèria de seguretat pública, designats pel seu 
titular.

b) Cinc vocals en representació dels ens locals, nome-
nats per la persona titular del departament competent 
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en matèria de seguretat pública, a proposta de les asso-
ciacions municipalistes.

c) Un vocal en representació de l’Ajuntament de Bar-
celona, nomenat per la persona titular del departament 
amb competències en matèria de seguretat pública, a 
proposta del seu alcalde.

34.4. La Comissió elaborarà la seva pròpia normativa 
d’organització interna i funcionament.

Article 35. Funcions de la Comissió de personal 
del Sistema de Policia de Catalunya

35.1. La Comissió de Personal del Sistema de Policia 
de Catalunya ha de dur a terme les funcions següents: 

35.1.1. El disseny de programes de modernització dels 
recursos humans dels serveis de policia de Catalunya.

35.1.2. La formulació de criteris per a l’orientació i 
l’homologació de les polítiques de recursos humans 
del sistema de policia de Catalunya.

35.1.3. La formulació de propostes i instruments en 
relació amb la mobilitat dels membres dels cossos de 
policia de Catalunya i la racionalització dels seus efec-
tius.

35.1.4. La formació d’una base de dades sobre condici-
ons de treball dels membres dels cossos de policia de 
Catalunya.

35.1.5. L’elaboració i la publicació d’un informe anu-
al sobre l’evolució i l’estat de les condicions de treball 
dels membres dels cossos de policia de Catalunya.

35.1.6. La promoció d’un àmbit de diàleg i informa-
ció sobre l’evolució i l’estat de les condicions de treball 
dels membres dels cossos de policia de Catalunya en 
què estaran presents les organitzacions sindicals amb 
representació rellevant en els cossos de policia.

35.1.7. El suport a la representació dels ajuntaments 
que ho sol·licitin en els processos de determinació de 
les condicions de treball dels membres dels cossos de 
policia local de Catalunya.

35.1.8. La promoció d’una instància encarregada de la 
gestió dels procediments de solució de conflictes que 
es puguin plantejar en la negociació o en la interpreta-
ció i aplicació dels acords i pactes que afectin les con-
dicions de treball dels membres dels cossos de policia 
local de Catalunya.

35.1.9. Les altres que li atribueixin les lleis o li enco-
mani el Consell de Direcció del Sistema de Policia de 
Catalunya.

35.2. La Comissió de Personal del Sistema de Policia 
de Catalunya pot sol·licitar i obtenir de les autoritats 
que formen part del sistema de policia la informació 
i la documentació concreta que necessiti i demanar la 
presència de membres dels cossos de policia de Ca-
talunya i personal de les seves administracions públi-

ques que es consideri necessària per a l’exercici de les 
seves funcions.

Article 36. Oficina del Ciutadà i la Policia

36.1. Com a òrgan de suport tècnic adscrit al Consell 
de Direcció del Sistema de Policia de Catalunya, es 
crea l’Oficina del Ciutadà i la Policia, amb la missió 
d’atendre i defensar els interessos dels ciutadans afec-
tats pel funcionament dels serveis de policia.

36.2. El responsable de l’Oficina del Ciutadà i la Poli-
cia ha de ser un funcionari del grup A, amb un mínim 
de 10 anys de serveis a l’administració, amb coneixe-
ments sobre gestió i administració pública i amb un 
currículum que acrediti el seu compromís amb la de-
fensa dels valors ètics i democràtics.

36.3. El responsable de l’Oficina del Ciutadà i la Po-
licia ha de ser nomenat per la persona titular del de-
partament competent en matèria de seguretat pública, 
amb l’informe del Consell de Direcció del Sistema de 
Policia de Catalunya que estableix l’article 28.1, per un 
únic mandat de 7 anys. Mentre exerceixi aquesta fun-
ció passa a la situació de serveis especials en la seva 
administració de procedència.

36.4. A totes les dependències policials, a les seus i a 
les pàgines web del departament competent en matèria 
de seguretat pública i dels ajuntaments que compten 
amb un cos de policia local hi ha d’haver formularis a 
disposició del públic o de qualsevol ciutadà interessat, 
on puguin exposar amb facilitat les seves reclamaci-
ons, queixes o suggeriments en relació amb el servei 
de policia, amb un procediment que ha de garantir que 
l’Oficina del Ciutadà i la Policia en tinguin un conei-
xement immediat.

36.5. L’Oficina del Ciutadà i la Policia ha de donar res-
posta a les queixes i reclamacions presentades en el 
termini màxim de dos mesos, d’acord amb els criteris 
següents: 

36.5.1. Si les estima fonamentades, o bé les ha de re-
soldre directament, o bé ha de mediar amb l’adminis-
tració pública competent perquè resolgui en forma i 
temps les peticions que li han estat formulades, o bé ha 
d’assessorar o assistir qui les hagi formulat en l’exer-
cici de les accions administratives o judicials que cor-
responguin davant de les autoritats competents.

36.5.2. Si considera que posen de manifest alguna pos-
sible infracció del Codi ètic de la Policia de Catalu-
nya, les ha de traslladar amb el seu informe al Comitè 
d’Ètica de la Policia.

36.5.3. Si considera que la queixa o reclamació posa 
de manifest algun fet que pot constituir infracció ad-
ministrativa, l’ha de posar en coneixement del titular 
del departament competent en matèria de seguretat 
pública o de l’alcalde corresponent, mitjançant el per-
tinent informe, perquè l’examini i consideri l’obertura 
de l’expedient corresponent.
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36.5.4. Si considera que la queixa o reclamació posa 
de manifest algun fet presumptament delictiu, n’ha de 
donar coneixement al Ministeri Fiscal o a l’autoritat 
judicial.

36.5.5. Si l’Oficina del Ciutadà i la Policia conclou que 
la queixa o reclamació presentada no té fonament, s’ha 
d’adreçar al ciutadà oferint-li una explicació sufici-
ent dels motius de la seva decisió, sens perjudici que 
aquest pugui exercir les accions administratives o ju-
dicials que siguin procedents en dret.

36.5.6. L’Oficina del Ciutadà i la Policia, mitjançant 
les autoritats competents, pot sol·licitar i obtenir la do-
cumentació o informació concreta que sigui necessà-
ria per a l’exercici de les seves funcions i demanar la 
presència de membres dels cossos de policia de Cata-
lunya i personal de les corresponents administracions 
públiques perquè informin oralment sobre els assump-
tes de la seva competència especificant l’objecte de la 
compareixença.

36.5.7. Els ajuntaments que disposin de cossos de po-
licia local poden constituir oficines de relacions entre 
els ciutadans i la policia local que, en l’àmbit del seu 
servei de policia, desenvolupin idèntiques o similars 
funcions a les atribuïdes per aquesta Llei a l’Oficina 
del Ciutadà i la Policia. Un conveni específic establirà 
les relacions de complementarietat i subsidiarietat que 
es puguin establir entre totes dues oficines i la forma 
d’establir patrons d’actuació conjunta, intercanviar in-
formació i compartir experiències.

Article 37. Juntes Locals de Seguretat

37.1. Les juntes locals de seguretat són òrgans de coor-
dinació i col·laboració interadministrativa i de partici-
pació ciutadana en matèria de seguretat i de policia en 
l’àmbit municipal. S’han de constituir en els municipis 
que tinguin cos de policia local, amb la composició i 
règim de funcionament que estableix l’article 9 de la 
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya.

37.2. Les juntes locals de seguretat exerceixen les fun-
cions que estableix l’article 10 de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya i, a més a més, les següents: 

37.2.1. Determinar les prioritats i orientar les activi-
tats dels serveis de policia que caldrà desenvolupar a 
la localitat.

37.2.2. Formular les polítiques preventives a aplicar en 
l’àmbit municipal.

37.2.3. Emetre informe sobre les propostes de conveni 
en matèria de policia entre el departament competent 
en matèria de seguretat pública i l’ajuntament, propo-
sar-ne actualitzacions o modificacions i desenvolupar i 
executar les seves previsions.

37.2.4. Conèixer, debatre i emetre recomanacions en 
relació amb la carta de serveis que estableixi les funci-
ons operatives de les forces i cossos de seguretat exis-
tents a cada municipi.

37.2.5. La resta de mesures de coordinació i col-
laboració en matèria de policia que siguin necessàries 
en el terme municipal i les altres funcions que li atri-
bueixin la normativa vigent o els convenis subscrits 
entre el departament competent en matèria de segure-
tat pública i l’ajuntament.

Article 38. Meses locals de coordinació 
operativa

Les meses locals de coordinació operativa, que han de 
crear les juntes locals de seguretat, són els òrgans or-
dinaris de coordinació dels serveis i dels cossos de po-
licia en l’àmbit municipal. Tenen la composició, règim 
de funcionament i funcions establerts per l’article 11 
de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema 
de seguretat pública de Catalunya.

Títol V. Disposicions comunes als cossos de 
policia de catalunya

Capítol I. Aspectes generals 

Article 39. Principis bàsics d’actuació

Els membres dels cossos de policia de Catalunya han 
d’exercir les seves funcions amb ple respecte dels prin-
cipis bàsics d’actuació següents: 

39.1. Adequació plena a la Constitució, a l’Estatut 
d’autonomia, a les lleis, al Codi d’ètica de la Policia de 
Catalunya i a la resta de l’ordenament jurídic.

39.2. Actuar amb absoluta neutralitat política i impar-
cialitat i abstenir-se en qualsevol cas de fer cap dis-
criminació per raó de naixement, raça, gènere, religió, 
opinió o qualsevol altra condició o circumstància per-
sonal o social.

39.3. Actuar amb integritat i dignitat, abstenint-se en 
tot cas de participar en qualsevol acte de corrupció i 
oposar-s’hi amb fermesa.

39.4. Actuar d’acord amb relacions de jerarquia i sub-
ordinació, sense que l’obediència deguda pugui empa-
rar actes que de forma manifesta puguin ser delictius 
o contraris a la Constitució, a l’Estatut d’autonomia, al 
Codi d’ètica de la Policia o a les lleis.

39.5. Col·laborar amb l’administració de justícia i auxi-
liar-la d’acord amb les lleis i, en qualsevol cas, exercir 
les funcions de policia judicial sota l’autoritat dels jut-
ges i tribunals.

39.6. Impedir qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o 
discriminatòria que comporti violència física o moral.
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39.7. Tractar correctament i acurada als ciutadans, i 
auxiliar-los, protegir-los i informar-los sempre que si-
guin requerits o les circumstàncies ho aconsellin.

39.8. Actuar amb diligència i determinació i d’acord 
amb els principis de congruència, oportunitat i pro-
porcionalitat. Aquests principis han de regir especial-
ment en la utilització d’armes, que només és admissi-
ble en cas de risc racionalment greu per a la vida, la 
integritat física o la seguretat ciutadana.

39.9. Efectuar les detencions amb la deguda identifica-
ció dels agents que les practiquen, observant els altres 
requisits exigits per la normativa vigent, vetllant per la 
vida i la integritat física de les persones detingudes o 
custodiades i respectant plenament els seus drets, ho-
nor i dignitat.

39.10. Exercir les funcions de policia en règim de de-
dicació exclusiva i estar en disposició d’intervenir en 
tot moment i lloc, fins i tot estant fora de servei, si així 
ho requereix la defensa de la legalitat, la protecció de 
la seguretat ciutadana o l’auxili a les persones en si-
tuació de risc.

39.11. Recollir i fer ús de les dades de caràcter perso-
nal dels ciutadans amb ple respecte de la legislació vi-
gent per a la seva protecció i només en l’extensió que 
calgui per assolir objectius lícits, legítims i específics.

39.12. Guardar secret rigorós respecte de les infor-
macions conegudes en exercici de les seves funcions, 
llevat d’aquelles de caràcter general, no subjectes ex-
pressament a secret, que els siguin sol·licitades pels 
ciutadans.

Article 40. El Codi ètic de la Policia de 
Catalunya

40.1. El Codi ètic de la Policia de Catalunya és un do-
cument normatiu, vinculant per als membres dels cos-
sos de policia, que desenvolupa i sistematitza els prin-
cipis bàsics d’actuació establerts per l’article anterior, 
en coherència amb el que estableix el Codi europeu 
d’ètica policial.

40.2. El Codi ètic de la policia de Catalunya ha de ser 
aprovat pel Govern, a proposta de la persona titular 
del departament competent en matèria de seguretat 
pública, amb informe favorable del Consell de Direc-
ció del Sistema de Policia de Catalunya, que eme-
trà un cop escoltat el Comitè d’Ètica de la Policia. 
Aquesta proposta només pot prosperar amb el vot fa-
vorable de la majoria de membres del Consell de Di-
recció, i sempre que no s’hi oposi expressament més 
d’una tercera part.

40.3. Els funcionaris de la policia tenen el deure de 
conèixer, respectar i complir les disposicions del Codi 
ètic de la Policia de Catalunya, i d’informar els seus 
superiors sobre qualsevol vulneració de què pugui ser 
objecte.

Article 41. Promesa del càrrec

Abans de prendre possessió, els membres dels cossos 
de policia de Catalunya han de jurar o prometre aca-
tament a la Constitució, com a norma fonamental de 
l’Estat, a l’Estatut d’autonomia, com a norma instituci-
onal bàsica de Catalunya, i a la resta de l’ordenament 
jurídic.

Article 42. Condició d’agent de l’autoritat

42.1. Els membres dels cossos de policia de Catalunya 
tenen, a tots els efectes jurídics, la condició d’agents 
de l’autoritat.

42.2. Específicament, els membres dels cossos de po-
licia de Catalunya tenen la condició d’autoritat, als 
efectes de la seva protecció penal en relació amb l’ús 
de l’armament reglamentari, en els casos de delictes 
d’atemptat en la comissió dels quals s’emprin armes de 
foc, explosius o d’altres mitjans d’agressió de perillosi-
tat anàloga, que puguin posar en perill la seva integri-
tat física, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 
de forces i cossos de seguretat.

Article 43. Règim jurisdiccional

43.1. La jurisdicció competent per conèixer dels delic-
tes que es cometin contra membres dels cossos de po-
licia de Catalunya i també dels comesos per aquests 
en l’exercici de les seves funcions és la jurisdicció or-
dinària.

43.2. Els membres dels cossos de policia de Catalunya 
han de complir, si s’escau, la presó preventiva i les pe-
nes privatives de llibertat en els establiments peniten-
ciaris ordinaris, si bé s’ha de garantir la seva separació 
de la resta de detinguts o presos.

Article 44. Uniforme reglamentari

44.1. Amb caràcter general, els membres dels cossos 
de policia presten els seus serveis vestint l’uniforme 
reglamentari, que ha de fer-los fàcilment identifica-
bles. En determinats llocs de treball o per necessitats 
del servei, poden exercir les seves funcions tot pres-
cindint de l’uniforme, amb autorització prèvia de l’al-
calde o persona en qui delegui en el cas de les policies 
locals o de l’òrgan que es determini reglamentària-
ment en el cas de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra. En tot cas, han de poder acreditar sempre 
la seva identitat professional.

44.2. Reglamentàriament, amb informe previ del Con-
sell de Direcció del Sistema de Policia de Catalunya, 
s’ha d’establir les característiques comuns dels ele-
ments d’uniformitat i altres complements dels cossos 
de policia local i del cos de Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra, a fi de garantir-ne la identificació 
com a membres dels cossos de Catalunya, sens perju-
dici dels elements diferenciadors propis.
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Article 45. Cossos armats

45.1. Atès el caràcter d’instituts armats dels cossos de 
policia de Catalunya, els seus membres, llevat dels 
de l’escala de suport, han de dur l’armament regla-
mentari en la prestació dels seus serveis. Reglamen-
tàriament s’han de determinar les circumstàncies i els 
serveis en què els membres dels cossos de policia de 
Catalunya no han de dur, excepcionalment, armes de foc 
i l’òrgan que pot autoritzar-ho, així com també el tipus 
d’arma que han d’utilitzar, les característiques dels di-
pòsits d’armes, les normes per administrar-les, el rè-
gim de revisions periòdiques de què han de ser objecte 
i les mesures de seguretat per evitar-ne la pèrdua, la 
sostracció o l’ús indegut.

No obstant el que s’ha exposat els membres de la cate-
goria d’auxiliar de policia del cos de Mossos d’Esqua-
dra, en funció dels serveis a prestar i amb l’autoritza-
ció prèvia de la persona titular de la Direcció General 
de la Policia, poden dur armament.

45.2. Als membres dels cossos de policia de Catalunya 
se’ls pot retirar tant l’armament reglamentari com el 
de propietat particular com a conseqüència de la reco-
manació que es derivi dels reconeixements o les pro-
ves a què es refereix l’article 66 d’aquesta Llei, en el 
si d’un procediment disciplinari o per qualsevol altre 
motiu que s’estableixi reglamentàriament.

45.3. Reglamentàriament es determinaran els serveis i 
les funcions policials que puguin prestar els membres 
dels cossos de policia a qui s’hagi retirat l’armament, 
mentre duri aquesta situació.

45.4 Tot els agents, per a l’ús adequat de les armes 
de foc reglamentàries, hauran de realitzar exercicis de 
perfeccionament amb la periodicitat i condicions que 
es determinin reglamentàriament.

Article 46. Responsabilitat

46.1. Els funcionaris policials, en tots els nivells de 
la jerarquia, són responsables personalment i directa-
ment de les seves accions i omissions i de les ordres 
donades als seus subordinats que suposin vulneració o 
infracció de les normes i dels principis d’actuació pro-
fessional, sens perjudici de la responsabilitat patrimo-
nial que pugui correspondre a les administracions de 
què depenen.

46.2. Els serveis jurídics de les administracions de 
què depenguin poden assumir la defensa dels mem-
bres dels cossos de policia de Catalunya en totes les 
actuacions judicials que els exigeixin responsabilitats 
per fets ocorreguts amb motiu o ocasió de l’exercici 
legítim de les seves funcions, llevat que els interessos 
del funcionari i els de l’Administració siguin oposats o 
contradictoris a judici de la persona titular del depar-
tament competent en matèria de seguretat pública o de 
l’alcalde, en funció del cos a què pertanyin.

46.3. El serveis jurídics de les administracions de què 
depenguin poden assumir la condició processal d’acu-
sació particular o, si s’escau, privada, a judici de la 
persona titular del departament competent en matèria 
de seguretat pública o de l’alcalde, en funció del cos a 
què pertanyin, en aquelles actuacions judicials en què 
els membres dels cossos de policia de les institucions 
pròpies de Catalunya hagin patit lesions o danys en 
l’exercici legítim de les seves funcions.

Article 47. Estructura interna

Els cossos de policia de Catalunya s’estructuren jeràr-
quicament en les escales i les categories següents: 

47.1. Escala bàsica, que comprèn les categories d’agent 
i de caporal.

47.2. Escala intermèdia, que comprèn les categories de 
sergent i de subinspector.

47.3. Escala executiva, que comprèn la categoria d’ins-
pector.

47.4. Escala superior, que comprèn les categories d’in-
tendent i de comissari.

47.5. El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra ha de disposar també d’una l’escala de su-
port, que comprèn les categories de facultatius, de tèc-
nics i d’oficials de seguretat. Els cossos de policia local 
dels municipis amb població igual o superior a 20.000 
habitants poden crear places i escales de suport, com 
a facultatius i/o tècnics, si així ho acorda l’ajuntament.

Article 48. Funcions

48.1. Correspon als membres dels cossos de policia de 
Catalunya, segons l’escala respectiva, complir amb ca-
ràcter preferent les funcions següents: 

48.1.1. Escala superior: la direcció estratègica de l’ac-
tivitat policial, que es concreta en el comandament, la 
direcció, l’orientació, la coordinació i la inspecció, a 
nivell superior, dels serveis policials.

48.1.2. Escala executiva: la direcció tàctica de l’activi-
tat policial, que es concreta en el comandament de les 
diverses àrees que de manera ordinària constitueixen la 
unitat bàsica d’objectius i resultats del servei de policia 
i, si s’escau, el comandament de l’activitat policial.

48.1.3. Escala intermèdia: la direcció operativa de l’ac-
tivitat policial, que es concreta en el comandament 
operatiu i la supervisió de les tasques executives de les 
unitats policials.

48.1.4. Escala bàsica: les tasques executives derivades 
del compliment de les funcions policials i les funcions 
de comandament pròpies del primer nivell de supervi-
sió de la tasca policial.

48.1.5.1. Escala de suport, categories de facultatius 
i tècnics: el suport i la cobertura a la funció policial 
amb les tasques pròpies de la professió per a l’exercici 
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de la qual habilita la titulació que els hagi estat exigida 
per ingressar en el cos, així com també funcions que 
requereixen coneixements propis i específics d’una 
formació concreta, relativa a una de les especialitats 
següents: biologia, bioquímica, química, farmàcia, te-
lecomunicacions, electrònica, informàtica, dret penal i 
d’altres que es determinin reglamentàriament.

48.1.5.2. Escala de suport, categoria d’oficials de segu-
retat del cos de Mossos d’Esquadra: tasques operatives 
de caràcter auxiliar o complementari per al suport a la 
funció policial i que, per mitjà del corresponent pro-
cés selectiu, assoleixi els coneixements i aptituds ne-
cessaris per al desenvolupament d’una o mes de àrees 
següents: 

– Vigilància i custòdia d’edificis i instal·lacions 
– Trasllat i custòdia judicials de detinguts 
– Trasllat administratiu i judicial de les persones in-
gressades en centres penitenciaris 
– Vigilància perimetral de centres penitenciaris 
– Assistència i suport en matèria de trànsit 
– Trasllat i custòdia de menors 
– Notificacions i altres comunicacions judicials 
– Execució forçosa d’actes administratius 
– I d’altres que es fixin reglamentàriament 

Aquests funcionaris en l’exercici de la seva activitat 
tenen la condició d’agents de l’autoritat.

48.2. A més del que estableixen els apartats anteriors, 
tots els membres dels cossos de policia de Catalunya 
estan obligats a realitzar, si s’escau, les altres comeses 
que exigeixin l’execució dels serveis policials i les ne-
cessitats de la seguretat ciutadana.

Capítol II. Accés i selecció 

Article 49. Principis generals

49.1. Els funcionaris dels cossos de policia de Cata-
lunya han de ser seleccionats mitjançant procedi-
ments i criteris que compleixin plenament els principis 
d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

49.2. Els procediments de selecció han de procurar, 
mitjançant mesures positives i polítiques actives de 
reclutament, i, si s’escau, a través de torns específics, 
que en cap cas podran disminuir els requisits i els cri-
teris generals de capacitat i mèrit per a l’accés, que se 
seleccionaran homes i dones representants de diversos 
sectors socials, inclosos els grups ètnics minoritaris, 
amb l’objectiu d’assegurar que el personal de la policia 
sigui un reflex constant de la societat que serveix.

49.3. Les proves selectives per ingressar en les escales 
i categories dels cossos de policia de Catalunya han 
de ser de caràcter teòric i pràctic i poden incloure pro-
ves de verificació de coneixements, amb caràcter oral 
o escrit, d’aptitud i capacitat cognitiva i psicològica, 
de capacitat física, psicomètriques i mèdiques, la rea-

lització de simulacions demostratives de la possessió 
de habilitats i destreses, la presentació d’instruments 
d’informació biogràfica dels candidats i la valoració 
del mèrit i el desenvolupament efectiu en el servei 
prestat, la realització d’entrevistes estructurades ve-
rificades amb personal especialitzat, la superació de 
cursos selectius de formació organitzats per l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, i de períodes de 
pràctiques de caràcter selectiu.

Article 50. Requisits

50.1. Per ingressar en les diferents escales dels cossos 
de policia de Catalunya cal complir els requisits que 
s’estableixen en aquesta Llei, en la resta de la normati-
va aplicable i en les bases de les convocatòries, i en tot 
cas els següents: 

50.1.1. Tenir la nacionalitat espanyola. Excepcional-
ment, mitjançant l’aprovació de la corresponent oferta 
pública, es pot eximir d’aquest requisit per a determi-
nades places a candidats procedents d’altres naciona-
litats per raons d’interès general i sempre que aquesta 
mesura sigui imprescindible per obtenir l’objectiu es-
tablert per l’article 49.2 d’aquesta Llei.

En aquest cas, les bases de la convocatòria, en congru-
ència amb la corresponent oferta pública, hauran de 
determinar la/les nacionalitat/s i/o coneixements lin-
güístics que es constitueix/en com a requisit d’accés 
per cobrir aquestes concretes places.

50.1.2. Tenir l’edat compresa entre el mínim i el mà-
xim que fixin les bases de la convocatòria.

50.1.3. Complir les condicions exigides per exercir 
les funcions que els puguin ser encomanades, d’acord 
amb el que determinen aquesta Llei, els reglaments 
que la desenvolupin, la resta de normativa aplicable i 
les bases de les diferents convocatòries.

50.1.4. No estar inhabilitat per sentència ferma per a 
l’exercici de la funció pública, ni haver estat separat 
del servei de cap administració pública mitjançant ex-
pedient disciplinari.

50.1.5. Estar en possessió dels títols corresponents, 
d’acord amb la graduació següent: 

a) Escala superior: titulació del grup A, subgrup A1.
b) Escala executiva: titulació del grup A, subgrup A2.
c) Escala intermèdia: titulació del grup C, subgrup C1.
d) Escala bàsica: titulació del grup C, subgrup C2.

50.1.6. Estar en possessió de la titulació o dels conei-
xements lingüístics que estableix, per a cada un dels 
grups indicats la legislació sobre funció pública de la 
Generalitat.

50.2. Per accedir a l’escala de suport, o si s’escau, a 
places de suport en l’àmbit local, els requisits de titula-
ció són els següents: 
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a) Categoria de facultatius, o places de suport en l’àm-
bit local: titulació del grup A, subgrup A1.

b) Categoria de tècnics, o places de suport en l’àmbit 
local: titulació del grup A, subgrup A2.

c) Categoria d’oficials de seguretat del cos de Mossos 
d’Esquadra: titulació del grup C.

Article 51. L’accés a la categoria d’agent

51.1. L’accés a la categoria d’agent s’ha de fer pel sis-
tema d’oposició o concurs oposició i requereix apro-
var un curs selectiu, que ha d’organitzar l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, i superar un període 
de pràctiques de com a mínim dotze mesos de durada, 
tots dos adequats al principi d’avaluació restringida 
dels mèrits i de les capacitats professionals.

Queden exempts del curs selectiu els aspirants que 
aportin un certificat que acrediti que l’han superat 
amb anterioritat.

51.2. Durant el curs selectiu i, si s’escau, el període 
de pràctiques, els aspirants reben la consideració de 
funcionaris en pràctiques i se’ls ha d’assegurar uns in-
gressos econòmics i la cotització a la Seguretat Social 
a l’efecte de drets passius i d’assistència sanitària. La 
convocatòria pot establir, si s’escau, una retribució su-
perior. Un cop superat el curs selectiu els aspirants a 
agent s’integren a efectes retributius en el subgrup C1.

51.3. El nomenament com a funcionari de carrera no-
més es pot efectuar un cop superats el curs selectiu i el 
període de pràctiques, d’acord amb el que estableixi la 
convocatòria corresponent.

Article 52. L’accés a les categories de caporal, 
sergent i subinspector

52.1. L’accés a les categories de caporal, de sergent i de 
subinspector s’ha de fer per promoció interna, mitjan-
çant concurs oposició, entre els membres dels cossos 
de policia de Catalunya que tinguin un mínim de dos 
anys d’antiguitat en la categoria immediatament infe-
rior i hagin superat o superin en el procés de selecció 
el curs selectiu i específic impartit per l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya. Les bases de la convo-
catòria poden exigir a més la superació d’un període 
de pràctiques de caràcter selectiu.

52.2. En les convocatòries per a l’accés a la catego-
ria de caporal es pot establir un torn específic al qual 
poden concórrer els agents que hagin superat els dife-
rents trams o estadis de competència que s’hagin defi-
nit en el pla de carrera professional. Només es poden 
cobrir per aquest sistema d’accés com a màxim el 30 
per cent de places de la convocatòria. Els aspirants que 
promocionen per aquest torn hauran d’acreditar o su-
perar el curs específic impartit per l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya i, si s’escau, de conformitat 
amb les bases de la convocatòria, desenvolupar un pe-
ríode de pràctiques de caràcter selectiu. Les convoca-

tòries poden establir que les vacants que es produeixin 
en aquest torn específic incrementen les previstes per a 
la promoció interna ordinària.

Article 53. L’accés a la categoria d’inspector

53.1. L’accés a la categoria d’inspector s’ha de fer per 
concurs oposició, d’acord amb el que estableixen els 
apartats següents per a cada un dels dos torns en què 
es pot organitzar. En tots els casos els aspirants han 
de tenir la titulació i la resta de requisits establerts per 
l’article 54 i les altres condicions exigides per a cada 
torn.

53.2. El primer torn és el lliure, al qual es pot presen-
tar qualsevol persona que compleixi els requisits d’ac-
cés establerts per l’article 50. Es cobriran per torn lliu-
re les places que no hagin estat reservades a l’altre torn 
d’accés a aquesta categoria.

53.3. El segon torn és el de promoció interna entre 
membres dels cossos de policia de Catalunya que reu-
neixin els requisits d’accés i tinguin un mínim de dos 
anys d’antiguitat en la categoria immediatament in-
ferior a la d’inspector. La convocatòria pot reservar a 
aquest torn fins a un 50 % de les places convocades.

53.4. Els aspirants a la categoria d’inspector han d’ha-
ver superat o superar en qualsevol cas, amb caràcter 
selectiu, un curs específic impartit per l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya, que pot ser objecte de 
diversificació en la seva durada i disseny formatiu pels 
aspirants procedents dels diferents torns i col·lectius de 
candidats en la forma que es determini reglamentària-
ment, i un període de pràctiques de, com a mínim, sis 
mesos de durada. Durant el curs selectiu i el període 
de pràctiques tenen la consideració de funcionaris en 
pràctiques.

53.5. Les convocatòries de places d’inspectors poden 
establir que les vacants no cobertes que restin en un 
dels torns d’accés incrementaran l’altre torn, d’acord 
amb els criteris de prioritat que s’han d’establir regla-
mentàriament.

53.6. Les convocatòries poden determinar que les per-
sones que prenguin part en les convocatòries d’ac-
cés a la categoria d’inspector siguin incloses en un 
dels torns o en més d’un simultàniament, sempre que 
acompleixin tots els requisits de cada un. Les persones 
aspirants, que en virtut de la previsió anterior, parti-
cipin simultàniament en més d’un torn de la mateixa 
convocatòria, realitzaran les proves comunes en una 
única crida.

Article 54. L’accés a la categoria d’intendent

54.1. L’accés a la categoria d’intendent dels cossos de 
policia de Catalunya es fa pel sistema de concurs opo-
sició entre inspectors dels cossos de policia de Catalu-
nya que compleixin els requisits d’accés i tinguin un 
mínim de dos anys d’antiguitat en aquesta categoria.
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54.2. Les plantilles dels cossos de policia de Catalu-
nya poden incorporar places singularitzades per raó de 
les seves funcions i les competències professionals re-
querides per al seu desenvolupament fins a un màxim 
del 25% de les corresponents a la categoria d’inten-
dent. L’accés a aquestes places s’ha de fer pel sistema 
de concurs, entre persones que compleixin els requi-
sits d’accés, tinguin un mínim de deu anys d’experi-
ència professional i gaudeixin d’una reconeguda com-
petència en les activitats tècniques i de gestió que es 
puguin determinar reglamentàriament. Per a valorar 
els mèrits adduïts pels sol·licitants, les bases de la con-
vocatòria han d’establir la facultat de l’òrgan de selec-
ció de convocar als candidats que assoleixen una de-
terminada puntuació a una entrevista estructurada en 
què es debatran i s’acreditaran els mèrits presentats i 
els derivats de l’historial professional del candidat.

L’entrevista tindrà com a objecte acreditar la realitat 
de la seva formació i la capacitat i el perfil psicològic 
i professional per ingressar en un cos policial i com-
plir els requisits de competència professional que es 
corresponguin amb la categoria i la particularitat de 
les places convocades. El procés de selecció pot incor-
porar la realització de proves destinades a l’avaluació 
dels aspectes actitudinals, cognitius i de personalitat 
necessaris per a l’exercici de la funció.

54.3. Els aspirants a la categoria d’intendent han de 
superar, abans de ser nomenats, un curs selectiu im-
partit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
que pot ser objecte de diversificació en la seva duració 
i disseny formatiu pels aspirants procedents dels dife-
rents col·lectius de candidats en la forma que es deter-
mini reglamentàriament.

Article 55. L’accés a la categoria de comissari

55.1. L’accés a la categoria de comissari dels cossos de 
policia de Catalunya es fa pel sistema de concurs opo-
sició entre intendents dels cossos de policia de Catalu-
nya que compleixin els requisits d’accés i tinguin un 
mínim de dos anys d’antiguitat en aquesta categoria.

55.2. Les plantilles dels cossos de policia de Catalu-
nya poden incorporar places singularitzades per raó 
de les seves funcions i de les competències professio-
nals requerides per al seu desenvolupament, fins a un 
màxim del 25 % de les corresponents a la categoria 
de comissari. L’accés a aquestes places s’ha de fer pel 
sistema de concurs, entre persones que compleixin els 
requisits d’accés, tinguin un mínim de quinze anys 
d’experiència professional i gaudeixin d’una recone-
guda competència en les activitats i les especialitats 
tècniques i de gestió que es puguin determinar regla-
mentàriament. Per a valorar els mèrits adduïts pels sol-
licitants, les bases de la convocatòria han d’establir la 
facultat de l’òrgan de selecció de convocar els candi-
dats que assoleixin una determinada puntuació a una 
entrevista en què es debatran i s’acreditaran els mèrits 
presentats i els derivats de la biografia i l’historial pro-

fessional del candidat. L’entrevista tindrà com a objec-
te acreditar la realitat de la seva formació i la capacitat 
i el perfil psicològic i professional per a ingressar en 
un cos policial i complir amb els requisits de compe-
tència professional que es corresponguin amb la ca-
tegoria i la particularitat de les places convocades. El 
procés de selecció pot incorporar la realització de pro-
ves destinades a l’avaluació dels aspectes actitudinals, 
cognitius i de personalitat necessaris per a l’exercici 
de la funció.

55.3. Els aspirants han de superar, abans de ser nome-
nats, un curs selectiu impartit per l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya que podrà ser objecte de di-
versificació en la seva duració i disseny formatiu pels 
aspirants procedents dels diferents col·lectius de candi-
dats en la forma que es determini reglamentàriament.

Article 56. Aptitud i proves físiques

56.1. Els aspirants a les diverses escales i categories 
poden ser sotmesos durant el procés selectiu als reco-
neixements mèdics, les proves analítiques i les proves 
físiques pertinents per comprovar la seva adequació 
al quadre d’exclusions mèdiques que s’hagin establert 
reglamentàriament, d’acord amb l’ordre que reguli les 
condicions mínimes que han de fixar les convocatòries 
o d’acord amb la convocatòria corresponent.

56.2. Si es dedueix de les proves practicades l’existèn-
cia d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan responsable ha 
de proposar a l’òrgan competent per efectuar el nome-
nament, en funció de la gravetat de la malaltia o del 
defecte físic detectat, l’exclusió de l’aspirant del procés 
selectiu; en cas de ser acordada, aquesta exclusió no 
dóna dret a indemnització.

56.3. Si alguna de les aspirants no pot efectuar les pro-
ves físiques requerides per les bases de la convocatòria 
per motius degudament acreditats d’embaràs o part, té 
dret a sol·licitar de l’òrgan convocant la seva incorpo-
ració en el següent procés selectiu que es pugui des-
envolupar per a l’accés a la mateixa categoria, que-
dant exempta de la realització obligatòria de les proves 
eliminatòries coincidents amb les que hagi superat i 
conservant la puntuació obtinguda en el procés d’ori-
gen. Tanmateix, aquestes excepcions no han d’impedir 
la resolució i adjudicació de les places previstes en la 
convocatòria en curs de resolució.

Article 57. L’accés a les categories de 
facultatiu, de tècnic, d’oficials de seguretat 
del cos de Mossos d’Esquadra i places de suport

57.1.1. L’accés a les categories de facultatiu i de tècnic 
dels cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra i a les categories o places de suport de les po-
licies locals s’ha de fer per concurs oposició. S’han de 
cobrir pel torn lliure entre persones que compleixin els 
requisits d’accés, com a mínim la meitat de les places 
que es convoquin.
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57.1.2. La convocatòria pot reservar fins a un 50 % de 
les places vacants per ser cobertes, mitjançant promo-
ció interna, entre funcionaris pertanyents a les escales 
bàsica, intermèdia, executiva i superior dels cossos de 
policia de Catalunya, a la resta de cossos de la Gene-
ralitat o de les escales de les administracions locals o, 
si s’escau, de les altres administracions públiques, així 
com, respecte de les convocatòries de facultatius entre 
tècnics de la mateixa especialitat, sempre que, en tots 
els supòsits, compleixin els requisits d’accés i acredi-
tin l’especialització i el nivell de coneixements reque-
rits per la plaça o places a cobrir, de conformitat amb 
el que determini la corresponent convocatòria.

57.1.3. Les plantilles de personal dels cossos de poli-
cia de Catalunya poden singularitzar places especials, 
per raó de les seves funcions i característiques i de les 
competències requerides per al seu desenvolupament, 
fins a un màxim del 10% corresponents als seus llocs 
de treball de facultatius i tècnics. Aquestes places han 
de ser cobertes mitjançant concurs de mèrits entre per-
sones que compleixin els requisits d’accés i tinguin un 
mínim de deu anys d’experiència professional i una 
reconeguda competència en les activitats i les espe-
cialitats tècniques i de gestió que s’estableixin regla-
mentàriament. Per a valorar els mèrits adduïts pels sol-
licitants, les bases de la convocatòria han d’establir la 
facultat de l’òrgan de selecció de convocar els candi-
dats que assoleixin una determinada puntuació a una 
entrevista en què es debatran i s’acreditaran els mèrits 
presentats i els derivats de la biografia i l’historial pro-
fessional del candidat. L’entrevista tindrà com a objec-
te acreditar la realitat de la seva formació i la capacitat 
i el perfil psicològic i professional per ingressar en un 
cos policial i complir amb els requisits de competèn-
cia professional que es corresponguin amb la categoria 
i la particularitat de les places convocades. El procés 
de selecció pot incorporar la realització de proves des-
tinades a l’avaluació dels aspectes actitudinals, cogni-
tius i de personalitat necessaris per a l’exercici de la 
funció.

57.1.4. Les convocatòries a què es refereixen els apar-
tats anteriors han de determinar en qualsevol cas els 
requisits d’especialització i formació i els altres que 
siguin necessaris, d’acord amb el que estableixi la re-
lació de llocs de treball, als quals seran assignats els 
candidats seleccionats, i la corresponent convocatòria.

57.2 L’accés a la categoria d’oficials de seguretat del 
cos de Mossos d’Esquadra s’ha de fer pel sistema 
d’oposició lliure i requereix la superació d’un curs es-
pecífic en funció de l’àrea o àrees a proveir, d’acord 
amb l’article 48.1.5.2, que ha d’organitzar l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Article 58. Mobilitat

58.1. Sens perjudici del que estableixen els articles an-
teriors, es garanteix el dret dels funcionaris dels cos-
sos de policia de Catalunya a la mobilitat entre les di-

ferents estructures professionals que formen part del 
sistema de policia de Catalunya, en els termes que es-
tableixen aquesta Llei i la resta de normativa aplicable.

58.2. La mobilitat entre funcionaris de policia com-
prèn tant els concursos de provisió de llocs de treball 
per mobilitat horitzontal, com les permutes, d’acord 
amb el que s’estableixi reglamentàriament, i en els ter-
mes de la corresponent convocatòria i autorització de 
permuta.

58.3. Poden prendre part en les convocatòries de con-
cursos de provisió de llocs de treball per mobilitat ho-
ritzontal tots els funcionaris de carrera dels cossos de 
policia de Catalunya que, a més de complir els requi-
sits establerts per la convocatòria, hagin superat pro-
cessos d’accés al seu cos d’origen que resultin idèntics 
o equivalents en qualitat selectiva als requerits per ac-
cedir al cos de destinació i que, en la data que finalitza 
el termini de presentació de les sol·licituds tinguin més 
de quatre anys d’antiguitat en la categoria del cos poli-
cial de què es tracti.

58.4. Els funcionaris que passin a prestar serveis com 
a ocupants d’un lloc de treball proveït com a resultat 
d’un concurs de mobilitat horitzontal s’integren en el 
cos de policia en què hagin obtingut destinació.

58.5. Els concursos de provisió de llocs de la catego-
ria d’agent de l’escala bàsica només poden reservar a 
la mobilitat horitzontal un nombre màxim de places, 
que estaran incloses en la corresponent oferta pública 
d’ocupació, de conformitat amb el que es determini re-
glamentàriament en funció de criteris de població i de 
plantilla. En la resta de categories, les administracions 
poden optar, indistintament, entre el concurs de mobi-
litat horitzontal, sempre que a l’oferta pública i la con-
vocatòria hi figuri el nombre màxim de places ofert 
per aquest sistema, i la resta de sistemes d’accés que 
per a cada categoria estableix aquesta Llei.

58.6. Si, al marge dels concursos de mobilitat horit-
zontal, accedeix a una plaça o categoria d’un dels 
cossos de policia de Catalunya un membre d’un altre 
d’aquests cossos amb menys de quatre anys d’antigui-
tat en el mateix cos i categoria, l’administració d’ori-
gen ha de ser compensada per la de destinació pels 
costos de la formació d’aquest policia que no hagin es-
tat amortitzats pel seu període de servei efectiu, en els 
termes que s’han de fixar reglamentàriament.

58.7 Els membres de la categoria d’oficials de segure-
tat del cos de Mossos d’Esquadra poden participar en 
les convocatòries de concurs de provisió de llocs de 
treball corresponents a altres àrees diferents d’aque-
lla a què pertany el lloc de treball que ocupen, amb la 
superació prèvia del corresponent curs específic de ca-
pacitació organitzat per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya. A aquests efectes es desenvoluparà re-
glamentàriament l’accés i l’itinerari professional dels 
membres pertanyents a aquesta categoria.
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Article 59. Pla de carrera professional

59.1. El Govern ha d’aprovar, amb informe previ de 
la Comissió de Personal i del Consell de Direcció del 
Sistema de Policia de Catalunya, un pla director de 
carrera professional per als cossos de policia de Cata-
lunya que, tenint en compte l’estructura específica dels 
diferents models d’organització policial, defineixi, des 
d’un model integrat de gestió per competències, les di-
ferents especialitats, les seves possibles agrupacions 
en famílies professionals, els itineraris professionals i 
els diferents trams de progressió d’acord amb l’exerci-
ci dels llocs de treball bàsics. Els mèrits a valorar per a 
la progressió en la carrera s’han de fonamentar en l’an-
tiguitat, el coneixement tècnic, el rendiment acreditat i 
les capacitats, aptituds, habilitats i expertesa necessà-
ries per al desenvolupament de la funció policial.

59.2. Correspon a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya elaborar el pla director de carrera professi-
onal per als cossos de policia de Catalunya i els plans 
de carrera que el desenvolupin en col·laboració amb els 
centres directius i els ajuntaments que disposin de cos-
sos de policia local.

Capítol III. Drets i deures 

Article 60. Disposicions generals

60.1. Els membres dels cossos de policia de Catalunya 
tenen els drets i els deures que els corresponen d’acord 
amb la legislació vigent i les especificitats que resultin 
de la seva funció.

60.2. La Generalitat i els ajuntaments han de protegir 
els funcionaris dels cossos de policia que en depenen 
en l’exercici de les seves funcions i els han de propor-
cionar la consideració institucional i social que merei-
xen la dignitat del servei policial i, si s’escau, la seva 
jerarquia.

Article 61. Jornada, vacances i permisos

61.1. La Generalitat i cada ajuntament, d’acord amb les 
previsions legals, poden desenvolupar reglamentària-
ment i aplicar el règim de jornada, horari, vacances, 
llicències i permisos per als membres dels seus cossos, 
que s’han d’adaptar amb flexibilitat a les necessitats 
pròpies del servei de policia.

61.2. Els membres dels cossos de policia de Catalu-
nya han de complir estrictament la jornada i l’horari 
de treball que siguin determinats reglamentàriament.

61.3. En situacions d’emergència, força major i ne-
cessitats urgents del servei, les autoritats competents 
poden mobilitzar el personal fora de servei i encoma-
nar-li la prestació de serveis extraordinaris d’obliga-
da realització amb la finalitat d’assegurar la prestació 
dels serveis garantits de policia i el compliment de la 
legalitat vigent.

61.4. Ateses les característiques de la funció policial, 
la concessió de llicències i permisos i la distribució 
dels períodes de vacances estan condicionades a les 
necessitats del servei. No obstant això, en acabar cada 
any natural i dintre del primer mes de l’any següent, 
tots els membres dels cossos de policia de Catalunya 
han d’haver fet les vacances anuals.

Article 62. Retribucions

Els membres dels cossos de policia de Catalunya te-
nen dret a una remuneració justa que, complint els re-
quisits i l’estructura establerts per la legislació sobre 
funció pública, valori el nivell de formació, la carrera 
professional, el règim d’incompatibilitats, la dedicació 
i el risc que comporta la professió, el règim especial 
dels seus horaris de treball, l’estructura peculiar de ca-
da cos i l’especificitat del lloc de treball desenvolupat.

Article 63. Drets passius

63.1. Els funcionaris del cos de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra i els dels cossos de poli-
cia local estan acollits al règim general de la Seguretat 
Social.

63.2. La jubilació dels membres dels cossos de poli-
cia de Catalunya pot ser voluntària, a sol·licitud del 
funcio nari; forçosa, en complir l’edat legalment esta-
blerta, i per incapacitat permanent per al servei.

63.3. La jubilació voluntària és procedent a sol·licitud 
de la persona interessada, sempre que compleixi els 
requisits i les condicions establertes en el règim gene-
ral de la Seguretat Social.

El departament competent en matèria de seguretat pú-
blica i els ajuntaments poden establir incentius econò-
mics a la jubilació voluntària.

63.4. La jubilació forçosa dels membres dels cossos de 
policia de Catalunya es declara d’ofici en complir els 
seixanta-cinc anys d’edat.

63.5. La jubilació d’un membre dels cossos de policia 
de Catalunya que pateixi una incapacitat permanent 
total o en grau superior per a l’exercici de les seves 
funcions requereix la instrucció de l’oportú expedient 
d’incapacitat, que pot ser iniciat d’ofici o a sol·licitud 
de la persona interessada.

Article 64. Formació

64.1. Els membres dels cossos de policia de Catalunya 
tenen el dret i el deure de rebre una formació contínua 
i estar en possessió d’una capacitació professional per-
manent, que garanteixin el compliment adequat de les 
seves funcions.

64.2. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya as-
segura la formació i la capacitació professional dels 
membres dels cossos de policia de Catalunya en els 
termes que estableix la seva Llei de creació, sota crite-
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ris de programació, gestió i avaluació pertinents per a 
la consecució de les seves finalitats.

64.3. La formació del personal de la policia, dissenya-
da en funció de les activitats i prestacions que han de 
desenvolupar i garantir, s’ha de basar en els valors fo-
namentals de la democràcia, l’estat de dret i la pro-
tecció dels drets humans, ha de restar tan oberta com 
sigui possible a la societat, ha d’integrar plenament 
la necessitat de combatre el racisme i la xenofòbia, la 
protecció dels col·lectius més vulnerables i ha de tenir 
especial cura en la preparació en l’ús de la força i els 
seus límits.

64.4. El departament competent en matèria de segu-
retat pública i els ajuntaments han de disposar d’una 
política de suport activa per promoure l’accés efectiu 
del personal de la policia de Catalunya a les activitats 
formatives escaients per a les necessitats del servei i 
per a la seva promoció professional.

Article 65. Mitjans i instal·lacions

Els membres dels cossos de policia de Catalunya han 
de disposar dels mitjans tècnics i operatius i de les 
instal·lacions apropiats per al compliment de les seves 
funcions i per a l’atenció adequada i curosa als ciuta-
dans, en els termes que estableixin les cartes de serveis.

Article 66. Prevenció de riscos laborals

66.1. La Generalitat i els ajuntaments han de vetllar 
per la seguretat i la salut en el treball dels funciona-
ris de policia i, amb aquesta finalitat, han de procurar 
l’adaptació dels principis que inspiren la legislació de 
prevenció de riscos laborals, amb les salvetats previs-
tes en la pròpia normativa, a les peculiaritats organit-
zatives i especials característiques de les funcions que 
tenen encomanades els cossos de policia de Catalunya. 
A les funcions que realitzin els membres dels cossos 
de policia de Catalunya que no presentin les caracte-
rístiques de les activitats pròpies de policia i seguretat 
els serà d’aplicació la normativa general sobre preven-
ció de riscos laborals amb les particularitats establer-
tes per a les administracions públiques i les que es pu-
guin establir per a la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra sobre el dret d’informació al personal, òr-
gans de representació i participació i òrgans de pre-
venció, seguretat i vigilància de la salut.

66.2. Els membres dels cossos de policia de Catalunya 
s’han de sotmetre obligatòriament, cada període d’en-
tre dos i quatre anys, als reconeixements mèdics i a les 
proves psicològiques i, si s’escau, físiques que es de-
terminaran reglamentàriament. Poden ser també ob-
jecte d’aquests reconeixements o proves la detecció de 
deficiències físiques o psíquiques, la intoxicació etílica 
o el consum de drogues tòxiques o de substàncies si-
milars, sempre que resultin necessàries i raonables pel 
fet de derivar-se d’aquestes conductes conseqüències 
immediates per al servei o la seguretat de les persones. 

En la realització d’aquests reconeixements i proves 
s’ha de respectar la dignitat dels membres dels cossos 
de policia de Catalunya, la protecció de la seva intimi-
tat i s’assegurarà la confidencialitat del seu expedient 
i l’ajust de la codificació i el tractament de dades a la 
legislació vigent sobre tractament de dades personals.

66.3. El departament competent en matèria de segu-
retat pública i els ajuntaments han de promoure l’ela-
boració i el desenvolupament d’un pla de prevenció i 
tractament de les toxicomanies en el sistema de policia 
de Catalunya que permeti identificar els possibles fac-
tors de risc relacionats amb el consum de substàncies 
tòxiques, prevenir conductes de consum de drogues i 
alcohol i derivar als serveis sanitaris públics especia-
litzats, per rebre tractament, els membres dels cossos 
de policia de Catalunya amb aptituds psíquiques o fí-
siques pertorbades per la ingestió de drogues o alcohol 
amb caràcter previ a la seva reincorporació al servei.

66.4. Si els reconeixements o proves establerts per 
l’apartat 2 detecten deficiències físiques o psíquiques, 
amb minva de les capacitats professionals, que puguin 
comprometre el servei o posar en risc la integritat fí-
sica de les persones, es pot retirar cautelarment l’ar-
ma de foc i, si s’escau, obrir el corresponent expedient, 
que pot resoldre la retirada provisional de l’arma de 
foc, el passi a la segona activitat o l’adopció d’altres 
mesures regulades reglamentàriament.

Article 67. Verificació de l’estat de malaltia o 
accident

El departament competent en matèria de seguretat pú-
blica i els ajuntaments poden verificar l’estat d’incapa-
citat per malaltia o accident que el funcionari de poli-
cia al·legui per justificar les seves faltes d’assistència 
al treball, mitjançant el corresponent reconeixement a 
càrrec de personal mèdic. La negativa del funciona-
ri a aquests reconeixements mèdics pot determinar la 
suspensió de les millores econòmiques complementà-
ries que puguin existir a càrrec de l’Administració de 
la Generalitat o de la corporació local per a aquest ti-
pus de situacions en relació amb la prestació econòmi-
ca per incapacitat temporal a càrrec del sistema públic 
de Seguretat Social.

Article 68. Incompatibilitats

68.1. Els membres dels cossos de policia de Catalu-
nya tenen incompatibilitat per a l’exercici de qualse-
vol activitat pública o privada, llevat de les activitats 
següents: 

a) Les derivades de l’administració del patrimoni per-
sonal o familiar.

b) La participació com a docents en seminaris, en cur-
sos o en conferències en centres oficials destinats a la 
formació de funcionaris, si no tenen un caràcter per-
manent o habitual i no superen les setanta-cinc hores 
anuals remunerades.
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c) La participació en tribunals o òrgans de selecció per 
a l’ingrés en les administracions públiques.

d) L’exercici del càrrec de president, vocal o membre 
de les juntes rectores de mutualitats o patronats de 
funcionaris, sempre el càrrec no sigui retribuït.

e) La producció i la creació literàries, artístiques, cien-
tífiques i tècniques, i també la col·laboració en les pu-
blicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’origi-
nin com a conseqüència d’una relació de treball o de 
prestació de serveis.

f) La col·laboració i assistència ocasional a congressos, 
seminaris, conferències o cursos de caràcter profes-
sional, sempre que no s’originen com a conseqüència 
d’una relació de treball o de prestació de serveis.

g) La realització de treballs de caràcter científic, tèc-
nic o artístic.

h) El desenvolupament de cursos d’especialització re-
alitzats en centres oficials destinats a la formació de 
funcionaris policials.

68.2. La persona titular del departament competent en 
matèria de seguretat pública o l’alcalde poden autorit-
zar als membres dels seus cossos de policia la compa-
tibilitat per al desenvolupament d’un lloc de treball en 
l’àmbit docent com a professor universitari associat en 
règim de dedicació no superior, en còmput anual to-
tal, a un 10% de la seva jornada anual i amb durada 
determinada.

68.3. No obstant el que estableixen els apartats ante-
riors, la persona titular del departament competent en 
matèria de seguretat pública o l’alcalde poden autorit-
zar a membres dels seus cossos de policia la realització 
d’activitats en el sector públic, sempre que hagin estat 
catalogades prèviament per reglament de l’administra-
ció a què estan adscrits i es tracti de supòsits concrets i 
degudament justificats per raó d’interès públic.

Article 69. Disposicions específiques sobre 
residència

69.1. Els membres dels cossos de policia de Catalu-
nya no estan obligats a residir a la localitat on treba-
llen, llevat del casos en què per raó del servei el deure 
de residència es consideri necessari. Això no pot ser 
obstacle per a l’estricte compliment de la jornada i de 
l’horari de treball o per l’activació del servei en un ter-
mini raonable.

69.2. Reglamentàriament es pot determinar el proce-
diment més adient que faci possible la localització i 
presència immediata dels membres dels cossos de po-
licia de Catalunya per a la prestació de serveis efectius 
quan siguin necessaris per raons d’interès públic.

69.3. Els membres dels cossos de policia de Catalunya 
han de comunicar als òrgans competents en matèria 
de personal de les seves administracions públiques les 

dades corresponents al seu domicili i números de telè-
fon de contacte, i actualitzar-les quan calgui.

Article 70. Distincions i recompenses

70.1. Els membres dels cossos de policia de Catalu-
nya poden ser distingits o recompensats si, a criteri de 
l’administració, concorre alguna de les circumstàncies 
o dels supòsits que poden ser determinats per la nor-
mativa de l’administració de la qual depenen, d’acord 
amb les directrius que es puguin establir reglamen-
tàriament, amb informe previ del Consell de Direc-
ció del Sistema de Policia de Catalunya. Les mateixes 
normes poden regular també la possibilitat d’establir 
remuneracions econòmiques per aquest motiu i la se-
va quantia.

70.2. Totes les distincions i recompenses atorgades en 
virtut del que estableix l’apartat anterior han de cons-
tar a l’expedient personal del funcionari i s’han de va-
lorar com a mèrit en els procediments de provisió de 
llocs de treball i de promoció interna.

Article 71. Disposicions específiques per als 
membres de l’escala de suport

Als membres de l’escala de suport i de les estructu-
res professionals equiparades, els és aplicable el règim 
de jornada i horari, de llicències, permisos i vacances 
i d’incompatibilitats, així com els drets i deures esta-
blerts i reconeguts per als cossos de policia de Cata-
lunya.

També els és d’aplicació el règim disciplinari establert 
per aquesta Llei.

Capítol IV. Drets sindicals 

Article 72. Disposició general

La regulació dels drets sindicals dels cossos de policia 
de Catalunya és la que estableixen aquesta Llei i la res-
ta de la normativa vigent.

Article 73. Afiliació i constitució 
d’organitzacions sindicals

Els membres dels cossos de policia de Catalunya tenen 
el dret d’afiliar-se i constituir organitzacions sindicals, 
federacions o confederacions de la seva elecció per a 
la defensa dels seus interessos professionals, econò-
mics i socials, sense més limitacions que les que esta-
bleix la legislació vigent.

Article 74. Drets de les organitzacions 
sindicals

Les organitzacions, federacions o confederacions sin-
dicals dels cossos de policia de Catalunya tenen dret a 
formular propostes i elevar informes o dirigir petici-
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ons a les autoritats competents, així com representar 
els seus afiliats davant dels organismes adients.

Article 75. Prohibició del dret de vaga

Els membres dels cossos de policia de Catalunya no 
poden exercir el dret de vaga ni participar en accions 
substitutives d’aquest, ni en altres actuacions concerta-
des amb la finalitat d’alterar el funcionament normal 
dels serveis.

Capítol V. Segona activitat 

Article 76. Règim jurídic

76.1. La segona activitat és una situació administrativa 
especial dels membres dels cossos de policia de Ca-
talunya de les escales bàsica, intermèdia, executiva i 
superior, en virtut de la qual els funcionaris d’aquests 
cossos que tinguin una disminució de les seves apti-
tuds psicofísiques o una determinada edat poden ser 
adscrits a llocs de treball policials idonis a l’evolució 
de les seves capacitats i als seus coneixements profes-
sionals i amb un contingut funcional complementari a 
les activitats relacionades amb la prestació dels serveis 
de policia o de seguretat.

Es poden acollir a la situació de segona activitat els 
funcionaris de policia de les escales esmentades que 
tinguin disminuïdes de forma significativa les aptituds 
psicofísiques necessàries per al normal desenvolupa-
ment de les funcions policials o per raó d’edat, d’acord 
amb el que estableixen aquesta Llei i els reglaments 
que la desenvolupin.

76.2. El departament competent en matèria de segure-
tat pública i els ajuntaments que disposin d’un cos de 
policia local han de definir llocs de treball reservats 
per als seus funcionaris de policia que passin al règim 
de segona activitat.

76.3 D’ofici, o a petició del funcionari interessat, pas-
sen a la situació administrativa especial de segona ac-
tivitat els membres dels cossos de policia de les esca-
les esmentades a qui s’hagi dictaminat una disminució 
de les capacitats físiques o psíquiques que no impliqui 
incapacitat permanent en els seus graus de total, abso-
luta o gran invalidesa; quan aquesta disminució impe-
deixi el normal desenvolupament de les funcions poli-
cials, les quals requereixen una capacitat bàsica per a 
l’ús i el maneig de l’armament i la resta de mitjans de 
defensa reglamentaris, així com per a la conducció de 
vehicles i una capacitat motriu bàsica.

En relació amb aquests casos: 

76.3.1. La Generalitat i els ajuntaments han de regla-
mentar per als seus cossos de policia, les circumstàn-
cies mèdiques o psicològiques que poden determinar 
el pas a la situació de segona activitat, els llocs de tre-
ball que es podran desenvolupar en situació de sego-

na activitat i el contingut funcional dels mateixos, així 
com les condicions en què s’hauran de prestar els ser-
veis i el procediment de gestió del passi a la situació de 
segona activitat. Així mateix, la relació de llocs de tre-
ball pot determinar els llocs de la categoria d’auxiliar 
de policia del Cos de mossos d’esquadra que poden 
ser proveïts per funcionaris del Cos de Mossos d’Es-
quadra en situació administrativa especial de segona 
activitat.

76.3.2 En el cas dels funcionaris que passin a la situ-
ació de segona activitat per causa de la disminució de 
les seves capacitats psíquiques o físiques, i que amb 
posterioritat experimentin una variació en aquestes 
disminucions que van motivar la declaració en la situ-
ació de segona activitat, es procedirà, d’ofici o a peti-
ció pròpia, a la seva revisió, seguint el mateix procedi-
ment establert per a la declaració de segona activitat, 
amb la finalitat de determinar, si s’escau, el retorn 
al servei, o la instrucció de l’expedient de jubilació 
d’acord amb la normativa vigent en matèria de previ-
sió social, amb declaració prèvia d’invalidesa perma-
nent total, absoluta o gran invalidesa a càrrec de l’or-
ganisme competent del sistema de la Seguretat Social.

76.4. Poden sol·licitar el pas a la situació de segona ac-
tivitat per raó de l’edat els membres dels cossos de po-
licia de les escales esmentades que es trobin en la si-
tuació de servei actiu i que hagin complert les edats 
següents: 

a) Escala bàsica: 57 anys.
b) Escala intermèdia i escala executiva: 59 anys.
c) Escala superior: 62 anys.

En aquests casos, el pas a la situació administrativa 
de segona activitat resta condicionada a les disponibi-
litats de personal i a les necessitats orgàniques i fun-
cionals dels cossos de policia de Catalunya, a l’exis-
tència de llocs de treball susceptibles de ser ocupats 
en la situació de segona activitat d’acord amb les ca-
racterístiques professionals i capacitats del sol·licitant, 
i al fet que el funcionari compleixi els requisits esta-
blerts per a la cobertura d’aquets en el corresponent 
instrument d’ordenació del personal. En cas de con-
currència de sol·licituds per proveir un mateix lloc de 
treball en situació de segona activitat, tindrà prioritat 
per ocupar-lo el sol·licitant de més edat, tenint sempre 
en compte l’adequació dels sol·licitants que concorren 
al perfil del lloc de treball.

76.5. Els funcionaris declarats en situació de segona 
activitat no poden participar en processos de selecció 
o provisió per ocupar una altra plaça d’un cos o d’una 
categoria policial o per proveir un lloc de treball assig-
nat al servei públic de policia.

76.6. Els expedients relatius a la segona activitat han 
de ser resolts per la persona titular del departament 
competent en matèria de seguretat pública, en relació 
amb la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
o per l’alcalde, en relació amb les policies locals.
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76.7. La situació administrativa especial de segona ac-
tivitat ha de ser amb destinació.

76.8 Els funcionaris de l’escala de suport del cos de 
Mossos d’Esquadra i de les escales i places de suport 
equivalents dels cossos de policia local de Catalunya 
no poden acollir-se al règim de segona activitat. Tam-
poc s’hi podran acollir els funcionaris titulars de pla-
ces de vigilant o d’auxiliar de les policies locals que 
estableixen els articles 97 i 98 d’aquesta Llei.

Article 77. Sistema de retribució

77.1. Els funcionaris dels cossos de policia de Catalu-
nya que es trobin en la situació de segona activitat han 
de percebre les retribucions bàsiques corresponents a 
la seva categoria i les de caràcter personal que tinguin 
reconegudes, a més de les complementàries relaciona-
des amb el lloc de treball que ocupin i, si s’escau, les 
que puguin acreditar per productivitat.

77.2. En tot cas, es garanteix a aquests funcionaris la 
percepció d’un complement personal transitori equiva-
lent a la diferència que pugui resultar de la comparació 
entre el complement específic acreditat en l’últim lloc 
de treball ocupat amb destinació definitiva abans del 
passi a la situació de segona activitat i el complement 
específic del nou lloc de treball que s’ocupi en situació 
administrativa de segona activitat.

77.3. El període de temps que es roman en situació de 
segona activitat és computable als efectes de perfec-
cionament de triennis i de drets passius, en la catego-
ria que es posseïa en el moment de produir-se el pas a 
aquesta situació.

77.4. Els funcionaris en situació administrativa especi-
al de segona activitat continuen subjectes al règim dis-
ciplinari i al règim d’incompatibilitats establerts per 
als cossos de policia.

Article 78. Tribunal mèdic

La disminució de les condicions físiques o psíquiques 
que puguin comportar el pas a la situació administra-
tiva de segona activitat ha de ser dictaminada per un 
tribunal mèdic integrat per tres metges, d’acord amb 
els criteris següents: un de designat pel departament 
competent en matèria de seguretat pública o per l’ajun-
tament afectat, un altre de designat pel policia interes-
sat i un tercer de designat pel Servei Català de la Sa-
lut entre el seu personal facultatiu. Reglamentàriament 
s’establirà el règim de funcionament d’aquests tribu-
nals mèdics.

Article 79. Incapacitat permanent

Si el tribunal mèdic a què es refereix l’article anteri-
or, com a conseqüència dels reconeixements efectu-
ats, aprecia en el funcionari de policia un estat d’im-
possibilitat física o de disminució de les facultats que 
l’incapaciti permanentment per al compliment de les 

seves funcions, ho ha de posar en coneixement del de-
partament competent en matèria de seguretat pública 
o de l’alcalde, a l’efecte de tramitar l’expedient de jubi-
lació forçosa que correspongui.

Capítol VI. Règim disciplinari 

Article 80. Àmbit d’aplicació

80.1. El règim disciplinari establert per aquesta Llei 
és d’aplicació als funcionaris de carrera, interins i en 
pràctiques dels cossos de policia de Catalunya, sens 
perjudici de les responsabilitats civils o penals en què 
puguin incórrer.

80.2. El règim disciplinari que s’aplica als vigilants de 
seguretat pública, als auxiliars de policia local i a la 
resta de funcionaris o empleats de la Generalitat o mu-
nicipals que exerceixen funcions addicionals o com-
plementàries a les pròpies dels cossos de policia i ocu-
pen llocs de treball en els serveis policials, és el que 
estableix amb caràcter general la legislació sobre fun-
ció pública, amb les especificitats que, si s’escau, si-
guin aplicables als funcionaris locals.

80.3. Sens perjudici del que estableix l’apartat anteri-
or, es poden aplicar al personal esmentat, en cas de 
presumptes accions o omissions directament relacio-
nades amb el servei policial i tipificades com a molt 
greus o greus pels articles següents, els aspectes que 
siguin procedents del procediment disciplinari inclòs 
en aquesta Llei, i en qualsevol cas el servei d’afers in-
terns i, si s’escau, la Inspecció General de Serveis del 
Sistema de Policia de Catalunya estaran capacitats per 
investigar aquests fets.

80.4. La Generalitat, previ diàleg amb les organitza-
cions sindicals del Cos de Mossos d’esquadra i de les 
policies locals aprovarà un Règim disciplinari que in-
clourà la tipificació de les faltes, les sancions, la gra-
duació de les sancions, el procediment disciplinari, 
mesures provisionals i la regulació de la prescripció.

Títol VI. Disposicions específiques per al Cos de 
Mossos D’esquadra

Capítol I. Aspectes generals 

Article 81. Definició

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és un cos armat de naturalesa civil, amb es-
tructura i organització jerarquitzades, que té la funció 
d’exercir les competències en matèria de policia que 
aquesta i altres lleis atribueixen a la Generalitat de Ca-
talunya, així com la resta de competències en matèria 
de seguretat que li atribueixin les lleis.
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Article 82. Plantilla i relació de llocs de 
treball

82.1. La plantilla de personal del cos de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha d’estar integra-
da per la relació detallada per escales i categories de 
les places en què s’integren els funcionaris que figuren 
dotades en els pressupostos anuals de la Generalitat de 
Catalunya.

82.2. La relació de llocs de treball determina en cada 
moment els llocs de treball necessaris i l’organització 
dels recursos humans del cos de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra més adient per prestar els 
serveis de policia que són competència de la Genera-
litat de Catalunya. La relació de llocs de treball ha de 
ser aprovada pel Govern i publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

82.3. Per a cada lloc de treball, la relació ha d’indicar, 
almenys, els elements següents: 

a) La denominació i les característiques essencials del 
lloc.

b) Els requisits exigits per al seu desenvolupament.

c) El nivell de complement de destinació i les retri-
bucions complementàries assignades al lloc de treball.

d) La forma de provisió i, si s’escau, la durada míni-
ma o màxima que ha de tenir la provisió corresponent.

e) La família professional, l’especialitat i els àmbits 
específics, si s’escau, que en cada moment constituei-
xen elements de la carrera professional.

f) Els requisits exigibles per a la mobilitat dels funcio-
naris provinents d’altres administracions.

82.4. La relació de llocs de treball del cos de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha d’especificar 
els llocs de treball susceptibles de ser proveïts per fun-
cionaris del cos de Mossos d’Esquadra que es trobin 
en la situació administrativa especial de segona activi-
tat i la forma d’adscripció corresponent per a aquesta 
situació.

82.5 El personal del cos de Mossos d’Esquadra perta-
nyent a les escales bàsica, intermèdia, executiva i su-
perior que sigui declarat per causes físiques en inca-
pacitat permanent total per a les tasques policials pot 
optar per ocupar algun dels llocs de treball no policials 
que es reservaran en la relació de llocs de treball del 
departament competent en matèria de seguretat públi-
ca i, preferentment, de la Direcció General de la Poli-
cia, específicament per al personal del cos de Mossos 
d’Esquadra que tingui aquest grau d’incapacitació.

Aquests llocs de treball implicaran el desenvolupa-
ment de funcions genèriques de suport en l’àmbit de 
la seguretat pública, d’acord amb el que s’estableixi a 
la relació de llocs de treball, i la seva gestió, provisió i 
règim jurídic es regularà per reglament.

Article 83. Provisió dels llocs

83.1. Els llocs de treball del cos de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra es poden proveir pels 
sistemes ordinaris de concurs general, concurs especí-
fic i lliure designació, o pels sistemes extraordinaris de 
redistribució d’efectius, adscripció provisional, comis-
sió de serveis, encàrrec de funcions i canvi d’adscrip-
ció de lloc de treball, justificats en les necessitats del 
servei o en circumstàncies temporals.

83.2. De conformitat amb el que disposin les relacions 
de llocs de treball, la provisió de llocs de treball es re-
alitzarà de forma ordinària pel sistema de concurs ge-
neral o específic, o pel sistema de lliure designació en 
atenció a la naturalesa de les seves funcions.

83.3. Quan les necessitats del servei ho requereixin els 
llocs de treball reservats a funcionaris del cos de Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra també es 
podran proveir bé amb caràcter definitiu mitjançant la 
redistribució d’efectius, bé provisionalment mitjançant 
l’adscripció provisional, la comissió de serveis, l’acu-
mulació de tasques i l’encàrrec de funcions.

83.4. El concurs i el concurs específic constitueixen els 
sistemes normals de provisió de llocs de treball i te-
nen com a finalitat seleccionar els candidats més ade-
quats per desenvolupar les funcions d’un lloc de tre-
ball, mitjançant l’avaluació dels mèrits, competències i 
capacitats que han de ser congruents amb els requisits 
generals o específics assenyalats a la relació de llocs 
de treball. Les bases que regulen les convocatòries de 
provisió a realitzar amb aquests sistemes poden in-
cloure, a més de la valoració dels mèrits que es consi-
derin adients, tots o alguns dels sistemes d’acreditació 
o avaluació de les capacitats que s’indiquen en el punt 
7 d’aquest article.

83.5. S’han de cobrir pel sistema de lliure designació 
els llocs de treball de caràcter directiu, d’especial res-
ponsabilitat i els que tinguin assignades funcions d’es-
pecial rellevància policial, d’acord amb el que s’esta-
bleixi en la relació de llocs de treball.

83.6. Les convocatòries de provisió de llocs de treball 
han de vetllar especialment perquè els mèrits i les ca-
pacitats a valorar s’adaptin al perfil professional i a les 
característiques específiques de cada lloc de treball.

83.7. Tots els sistemes de provisió de llocs de treball 
que regula aquest article poden incorporar, per a l’ava-
luació dels mèrits, les competències i les capacitats ne-
cessàries, la realització de proves de coneixements i 
d’entrevistes, la superació de proves teòriques, pràc-
tiques i psicotècniques, la realització de simulacions 
i pràctiques professionals, l’obtenció de certificats de 
formació i l’avaluació del desenvolupament professi-
onal previ.

83.8. Quan les necessitats del servei ho requereixin, el 
departament competent en matèria de seguretat públi-
ca podrà traslladar als membres dels cos de Policia de 
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la Generalitat - Mossos d’Esquadra a llocs de treball 
diferents dels que ocupen en destinació definitiva mit-
jançant la redistribució d’efectius, si compleixen els 
requisits necessaris per ocupar-los i sempre que siguin 
llocs de la mateixa escala i categoria, amb el mateix 
sistema de provisió.

Excepcionalment, aquesta redistribució d’efectius po-
drà comportar canvi de localitat de destinació si hi 
concorren necessitats del servei, que caldrà acreditar, 
o raons d’urgència.

En el cas que la redistribució d’efectius impliqui el 
canvi de localitat per necessitats organitzatives de tota 
una unitat policial, l’ordre o resolució per la qual s’es-
tableixi aquest canvi facultarà per a tramitar la mo-
dificació de la localitat d’adscripció de llocs de tre-
ball afectats en la relació de llocs de treball del cos de 
Mossos d’Esquadra.

83.9. La provisió de llocs de treball susceptibles de ser 
ocupats per funcionaris del cos de mossos d’esquadra 
declarats en situació administrativa especial de segona 
activitat s’ha de fer mitjançant resolució expressa de 
l’òrgan competent i, ateses les especials característi-
ques d’aquests llocs, té caràcter definitiu.

La provisió dels llocs de treball de suport que indica 
l’article 88.5 d’aquesta Llei, susceptibles de ser ocu-
pats per funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra 
declarats per l’òrgan competent de la seguretat social 
amb invalidesa permanent total, s’ha de fer mitjançant 
resolució expressa de l’òrgan competent i, ateses les 
especials característiques d’aquests llocs, té caràcter 
definitiu.

83.10. Els llocs de treball es poden cobrir per adscrip-
ció provisional en els supòsits següents: 

a) Remoció o cessament en un lloc de treball obtingut 
per concurs o lliure designació.
b) Supressió del lloc de treball.
c) Reingrés al servei actiu dels funcionaris sense reser-
va d’un lloc de treball.

d) Assignació de primera destinació als funcionaris 
procedents de nou ingrés o promoció a nova categoria.

83.11. Es poden acordar comissions de serveis de ca-
ràcter voluntari o forçós per raons d’urgència motiva-
des en necessitats del servei, per la cobertura de de-
terminats llocs de treball vacant o que estan reservats 
a funcionaris. Per poder ocupar un lloc en comissió 
de serveis els membres del cos de Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra han de tenir una destina-
ció definitiva i complir els requisits i les condicions 
establertes en la relació dels llocs de treball que pas-
sin a ocupar. Les comissions de servei tenen sempre 
caràcter temporal, resten sense efecte per raó de ser-
vei o per provisió del lloc de treball ocupat en comis-
sió de serveis, i en cap cas poden superar el màxim 
de dos anys.

83.12. El departament competent en matèria de segu-
retat pública, quan es produeixin necessitats urgents, 
pot cobrir els llocs de treball de comandament de la 
relació de llocs de treball de forma provisional mit-
jançant l’encàrrec de les funcions d’aquests llocs a un 
funcionaris que s’adeqüin al perfil o a les característi-
ques del lloc i compleixin els requisits exigits per exer-
cir-lo. L’encàrrec de funcions no pot durar més de dos 
anys.

83.13. L’encàrrec de funcions pot consistir en una acu-
mulació de les tasques pròpies d’un lloc de comanda-
ment en un funcionari que ocupi un altre lloc de la 
mateixa categoria.

L’acumulació de tasques no pot durar més d’un any. 
L’acumulació de tasques dóna dret a percebre, a part 
de les seves retribucions pròpies del lloc que s’ocupa, 
el complement de destinació que correspongui al ni-
vell del lloc acumulat.

83.14. Els membres del cos de Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra poden ser remoguts o cessats 
dels llocs que ocupen: 

a) En el cas de les provisions per lliure designació per 
una decisió discrecional.

b) En el cas de les provisions pel sistema de concurs 
mitjançant expedient contradictori si s’altera el contin-
gut del lloc de treball i es modifiquen els supòsits que 
servien de base a la convocatòria, si es produeix un 
rendiment insuficient que no comporta inhibició o si 
es manifesta una evident manca de capacitat per ocu-
par el lloc de treball que impedeixi complir amb eficà-
cia les funcions essencials assignades.

83.15. A més dels instruments d’ordenació dels recur-
sos humans que estableix aquesta Llei, el departament 
competent en matèria de seguretat pública pot aprovar 
plans operatius i mesures de racionalització de l’es-
tructura de llocs de treball del cos de Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra que poden incloure, en-
tre d’altres, totes o algunes d’aquestes mesures: 

a) La realització de procediments de provisió de llocs 
de treball limitats a personal d’àmbits determinats.

b) L’establiment de mesures específiques de promoció 
interna.

c) La suspensió d’incorporacions de personal extern a 
àmbits determinats.

d) L’aplicació de mesures de formació i capacitació es-
pecífica de personal per a la seva reassignació o ubica-
ció en altres llocs de treball.

e) La prestació de serveis a temps parcial.

f) Altres de naturalesa i característiques similars que 
tinguin com a finalitat la racionalització de l’estructu-
ra de llocs i d’efectius de personal.

Fascicle segon
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Article 84. Unitats de policia judicial

84.1. Es creen dins de l’estructura orgànica del cos de 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra les uni-
tats de policia judicial, que depenen orgànicament del 
departament competent en matèria de seguretat públi-
ca i funcionalment dels jutges, tribunals i el Ministeri 
Fiscal en l’exercici de les funcions que els encomanin i 
sota la seva direcció.

84.2. L’organització i funcionament de les unitats de 
policia judicial s’ha de regular per reglament. Corres-
pon a la persona titular del departament competent 
en matèria de seguretat pública determinar el nombre 
d’unitats de policia judicial i la seva adscripció funci-
onal, amb informe previ dels òrgans competents del 
poder judicial i del Consell de Direcció del Sistema de 
Policia de Catalunya.

84.3. Els caps de les unitats de policia judicial són l’òr-
gan competent per canalitzar els requeriments provi-
nents de les autoritats judicials i del Ministeri Fiscal 
perquè els funcionaris o els mitjans de la unitat corres-
ponent intervinguin en una investigació.

84.4. Els membres de Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra que formin part de les unitats de po-
licia judicial han de tenir la formació específica que 
s’estableixi reglamentàriament i superar el curs d’es-
pecialització corresponent impartit per l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, que pot incloure pe-
ríodes de pràctiques a organitzar, si s’escau, en col-
laboració amb la judicatura i amb el Ministeri Fiscal.

84.5. Els funcionaris adscrits a les unitats de policia 
judicial han d’exercir les funcions que els encomana 
la normativa vigent i no poden ser remoguts o separats 
de la investigació o actuació que tinguin encomanada 
més que en els termes establerts per l’article 550.2 de 
la Llei orgànica del poder judicial.

84.6. El règim jurídic dels funcionaris integrats a les 
unitats de policia judicial és el que estableixen aquesta 
Llei i el reglament que la desenvolupi, i en tot cas, amb 
caràcter general, el que sigui d’aplicació als cos de Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Article 85. Uniformitat

El Govern de la Generalitat ha de determinar regla-
mentàriament les normes sobre els uniformes, els dis-
tintius, les salutacions i els honors del cos de Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. Així mateix, 
reglamentàriament s’establirà la uniformitat correspo-
nent als membres de la categoria d’auxiliar de policia 
del cos de Mossos d’Esquadra.

Article 86. Competència sancionadora

86.1. La incoació d’expedients disciplinaris a membres 
del cos de Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra i el nomenament de l’instructor i, si s’escau, del 

secretari, correspon al titular del departament compe-
tent en matèria de seguretat pública.

86.2. La imposició de sancions als membres del cos 
de Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra cor-
respon: 

86.2.1. En cas de faltes molt greus, a la persona titu-
lar del departament competent en matèria de seguretat 
pública.

86.2.2. En cas de faltes greus o lleus, a les autoritats 
del departament competent en matèria de seguretat 
pública que es determinin reglamentàriament.

86.2.3. Les sancions per faltes lleus també poden ser 
imposades pel cap de l’àrea bàsica policial o de la uni-
tat policial on estigui adscrit el funcionari expedientat, 
mitjançant el procediment abreujat que s’ha d’establir 
reglamentàriament.

Capítol II. El Consell de la Policia de la 
Generalitat - Mossos D’esquadra 

Article 87. Funcions

El Consell de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’òrgan de representació paritària de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels membres del cos. 
Corresponen al Consell de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra les funcions següents: 

87.1. La mediació i la conciliació en cas de conflictes 
col·lectius.

87.2. La participació en l’establiment de les condicions 
laborals de prestació del servei per part dels funciona-
ris de policia.

87.3. La formulació de mocions i l’evacuació de con-
sultes en matèries relatives a l’estatut professional.

87.4. La presa en coneixement dels expedients disci-
plinaris que s’instrueixin als membres del cos per fal-
tes molt greus i l’emissió d’informe sobre tots els que 
s’instrueixin als representants dels sindicats.

87.5. L’emissió d’informe previ i preceptiu sobre els 
projectes de disposició de caràcter general relatius a 
les matèries que estableix aquest article.

87.6. L’estudi de programes de modernització dels mè-
todes i les tècniques de treball.

87.7. La presentació de propostes de mesures relatives 
a la política de personal del cos de Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra.

87.8. Les altres que li atribueixin les lleis i les disposi-
cions generals.

Article 88. Composició

88.1. El Consell de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra és presidit pel titular del departament 
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competent en matèria de seguretat pública o l’alt càr-
rec d’aquest departament en qui delegui, i integrat pel 
nombre de representants de les organitzacions sindi-
cals de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra que resulti del que estableix l’apartat següent i per 
un nombre igual de representants de l’Administració 
de la Generalitat. Els representants de les organitzaci-
ons sindicals de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra han de sorgir de les eleccions regulades 
pels articles següents, i els de l’administració han de 
ser designats pel titular del departament competent en 
matèria de seguretat pública.

88.2. El decret de convocatòria d’eleccions de repre-
sentants del cos de Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra ha d’establir el nombre de membres del 
Consell, que en cap cas no pot superar la xifra mà-
xima de 16 representants per cadascuna de les parts. 
També ha de fixar el nombre de representants de les 
organitzacions sindicals de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra que poden elegir els membres de 
cada escala, d’acord amb els criteris següents: hi han 
d’estar representades totes les escales i el nombre de 
representants de cada escala ha de mantenir proporció 
amb el nombre de membres corresponent i cap escala 
no pot acumular més de dues terceres parts del total de 
representants de les organitzacions sindicals.

Article 89. Elecció de representants

89.1. Els representants de les organitzacions sindicals 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en 
el Consell de la Policia són els que resulten de les elec-
cions sindicals que s’han de convocar cada quatre anys 
mitjançant decret.

89.2. Tenen la condició d’electors i elegibles els fun-
cionaris del cos de Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra que en la data d’inici del procés electoral 
es trobin en situació de servei actiu o de segona acti-
vitat. També poden ser electors o elegibles els qui es 
trobin en situació de suspensió de funcions, mentre la 
resolució no sigui consentida o ferma en via jurisdic-
cional, excepte en els casos de suspensió provisional 
amb motiu de procés penal o de suspensió ferma per 
falta molt greu o greu.

89.3. Poden presentar candidatures les organitzacions 
sindicals constituïdes legalment. Les llistes han de con-
tenir tants candidats com membres del Consell de la 
Policia calgui elegir, més dos suplents.

89.4. Les eleccions s’han de fer per escales, mitjançant 
sufragi personal, directe i secret entre els membres 
en actiu del cos de Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra.

89.5. L’atribució de representants a cada llista es fa 
d’acord amb un criteri de proporcionalitat, tot aplicant 
el mètode dels majors quocients o regla d’Hondt.

89.6. Els representants escollits tenen aquesta condició 
mentre no es constitueixi el Consell resultant d’un nou 
procés electoral. Tanmateix, perden la seva condició 
per qualsevol de les causes següents: defunció, renún-
cia expressa, suspensió de funcions, condemna judici-
al ferma que comporti la inhabilitació o la suspensió 
de funcions o pèrdua de la condició de funcionari.

89.7. En cas de vacant, aquesta es cobreix amb el se-
güent de la llista electoral, inclosos els suplents, sem-
pre que accepti el càrrec.

89.8. Reglamentàriament s’han d’establir les normes 
de convocatòria i celebració d’aquestes eleccions, així 
com també les de constitució, funcionament i organit-
zació del Consell de la Policia.

89.9. Tenen la consideració d’organitzacions sindicals 
representatives de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra aquelles que obtinguin representació en el 
Consell de la Policia.

89.10. Les organitzacions sindicals representatives de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra tenen 
dret que se’ls facilitin llocs adequats per a l’exposició 
amb caràcter exclusiu d’anuncis sindicals i a la utilit-
zació de locals amb dotació suficient per al desenvolu-
pament de les seves activitats en els termes que s’esta-
bleixin per reglament.

Article 90. Mesa Sectorial del Cos de Mossos 
d’Esquadra

90. Es crea la Mesa Sectorial del Cos de Mossos d’es-
quadra, com a marc de diàleg i negociació entre el Go-
vern i els sindicats del Cos de Mossos pel que fa a les 
condicions laborals dels mossos d’esquadra.

Títol VII. Disposicions específiques als cossos de 
les policies locals

Article 91. Definició

91.1. S’entén per policies locals els cossos armats de 
naturalesa civil, amb estructura i organització jerar-
quitzades, que tenen la funció d’exercir les competèn-
cies en matèria de policia que aquesta i altres lleis atri-
bueixen als ajuntaments, sens perjudici d’aquelles que 
corresponen a l’alcalde o a altres òrgans municipals, i 
les altres competències en matèria de seguretat que els 
atribueixin les lleis. També poden adoptar la denomi-
nació de policia municipal, guàrdia urbana o un altre 
de similar, si així ho acorda l’ajuntament.

91.2. La policia local de cada municipi s’ha d’integrar 
en un sol cos i el seu àmbit d’actuació és el del ter-
me municipal corresponent. Només poden actuar fora 
d’aquest àmbit en situacions d’emergència i en les con-
dicions que, en els supòsits que estableix la normativa 
vigent, estableixin els convenis de col·laboració o els 
plans de coordinació regulats per aquesta Llei, tot do-
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nant-ne compte al departament competent en matèria 
de seguretat pública.

Article 92. Normes bàsiques d’estructura 
interna

92.1. Els ajuntaments poden formar i aprovar les se-
ves plantilles i relacions de llocs de treball del cos de 
policia local, d’acord amb el que estableix el títol V 
d’aquesta Llei i, en allò que no s’hi oposi, la legislació 
sobre règim local i sobre funció pública.

92.2. Els reglaments municipals estableixen l’estruc-
tura interna del seu cos de policia local, així com les 
funcions que corresponen a les diverses escales i cate-
gories, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

Article 93. El cap del cos de la policia local

93.1. A tots els municipis que tinguin constituït un cos 
de policia local ha d’haver un lloc de treball de cap del 
cos de la policia local.

93.2. El lloc de treball de cap del cos de la policia local 
ha de ser proveït per lliure designació entre membres 
en actiu de les escales i categories que corresponguin, 
d’acord amb les dimensions dels cos i els criteris que 
resultin idonis en funció de la seva formació, experièn-
cia i competència professional per a l’assoliment dels 
objectius indicats pels òrgans de govern del municipi 
en matèria de seguretat local.

93.3. En tot cas, el nomenament, que correspon a l’al-
calde, s’ha d’efectuar entre funcionaris de la màxima 
escala i categoria del cos de la policia local que s’ha-
gin establert per aquesta llei o d’altres cossos policials, 
amb acreditada experiència de comandament i amb 
igual o superior escala i categoria que la del funciona-
ri de més rang existent dins el cos de la policial local 
del municipi.

93.4. Es garanteix al funcionari nomenat per a un lloc 
de treball de cap del cos de la policia local que sigui 
cessat, un lloc de treball de la seva categoria en la ma-
teixa corporació, que ha de figurar en la relació de 
llocs de treball i que ha de tenir una remuneració que 
no sigui inferior en més de dos nivells a la del lloc de 
treball del qual hagi estat cessat.

93.5. Correspon al cap del cos de policia local: 

98.5.1. Dirigir, coordinar i supervisar les operacions 
del cos, i també les activitats administratives, per asse-
gurar-ne l’eficàcia.

93.5.2. Avaluar les necessitats de recursos humans i 
materials i formular les propostes pertinents.

93.5.3. Transformar en ordres concretes les directrius 
dels objectius a assolir rebudes de l’alcalde o del regi-
dor responsable de seguretat ciutadana.

93.5.4. Informar l’alcalde o el regidor de seguretat ciu-
tadana del funcionament del servei.

93.5.5. Les altres funcions que li atribueixi la norma-
tiva municipal.

Article 94. Uniformitat i homogeneïtat

Per reglament s’han d’establir, amb informe previ del 
Consell de Direcció del Sistema de Policia de Catalu-
nya, els criteris d’homogeneïtat dels mitjans tècnics i 
dels altres elements comuns dels cossos de policia lo-
cal, així com també les característiques comunes dels 
uniformes, les insígnies, els distintius, l’equip, els ve-
hicles i els altres complements de les policies locals 
que puguin ser uniformats, per garantir l’efectivitat 
operativa i la identificació pública dels policies locals, 
sens perjudici que cada municipi pugui afegir-hi ele-
ments característics propis o d’imatge corporativa.

Article 95. Criteris generals sobre condicions 
de treball i política retributiva

El Consell de Direcció del Sistema de Policia de Cata-
lunya pot formular recomanacions i, si s’escau, d’altres 
mesures que, sense infringir el principi d’autonomia 
local, serveixin per promoure l’aplicació de condici-
ons de treball i de retribucions homogènies entre els 
diversos cossos de policia de Catalunya, amb la finali-
tat de mantenir un principi de paritat essencial i facili-
tar-ne la mobilitat.

Article 96. Competència sancionadora

96.1. La incoació d’expedients disciplinaris a membres 
dels cossos de policia local i el nomenament de l’ins-
tructor i, si s’escau, del secretari, correspon a l’alcalde, 
a la persona en qui aquest hagi delegat la competència 
o a l’òrgan a qui hagi estat desconcentrada per la nor-
mativa interna de l’ajuntament.

96.2. El nomenament d’instructor pot recaure en funci-
onaris o membres del mateix ajuntament o d’una altra 
administració local. També poden ser designats amb 
aquesta finalitat funcionaris de la Generalitat, amb 
acord previ o conveni d’assistència o col·laboració.

96.3. La imposició de sancions als membres dels cos-
sos de policia local correspon: 

96.3.1. En cas de faltes molt greus, a l’alcalde. Si la 
sanció és de separació del servei, cal donar-ne compte 
al ple en la primera sessió que celebri des de la seva 
imposició.

96.3.2. En cas de faltes greus o lleus, a l’alcalde, a la 
persona en qui aquest hagi delegat la competència o a 
l’òrgan a qui hagi estat desconcentrada per la normati-
va interna de l’ajuntament.
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Títol VIII. Els vigilants de seguretat pública i 
els auxiliars de la policia local

Article 97. Els vigilants de seguretat pública

97.1. Els vigilants de seguretat pública, que també po-
den adoptar la denominació de guàrdies, vigilants, 
agents, algutzirs o similars, són els funcionaris de què 
es poden dotar els ajuntaments que no disposen de cos 
propi de policia local per desenvolupar tasques de se-
guretat, i donen suport i col·laboren, si s’escau, amb els 
cossos de policia.

97.2. Els ajuntaments poden encomanar, en qualsevol 
cas, als seus vigilants de seguretat pública les funcions 
següents: 

97.2.1. Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i 
dependències municipals.

97.2.2. Ordenar i regular el trànsit dins del nucli urbà, 
d’acord amb les normes de circulació.

97.2.3. Participar en les tasques d’auxili general al ciu-
tadà i de protecció civil.

97.2.4. Vetllar pel compliment dels reglaments, de les 
ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres 
disposicions i actes municipals.

97.2.5. Fer denúncies en relació amb fets que puguin 
infringir la normativa a què es refereixen els apartats 
anteriors.

97.2.6. Fer funcions d’agents notificadors.

97.3. Els vigilants de seguretat pública tindran relació 
estatutària amb el respectiu ajuntament d’acord amb 
allò que determini la relació de llocs de treball.

97.4. Els vigilants de seguretat pública han de fer ús 
de les credencials i de l’uniforme que, si s’escau, per 
facilitar-ne la identificació, els pot proporcionar l’ajun-
tament. En cap cas no poden fer ús del nom, dels dis-
tintius ni de l’uniforme de les policies locals, ni estar 
dotats ni fer ús d’armes de foc.

97.5. Els vigilants de seguretat pública tenen la con-
sideració de col·laboradors en el desenvolupament de 
tasques policials i en l’exercici de la seva activitat te-
nen la condició d’agents de l’autoritat. Els membres del 
cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra han d’establir-hi relacions àgils i directes d’infor-
mació i de comunicació i les altres que es determinin 
mitjançant conveni de col·laboració amb l’ajuntament.

Article 98. Els auxiliars de la policia local

Els ajuntaments que disposen de cos propi de policia 
local poden dotar-se, mitjançant la relació de llocs de 
treball, de personal auxiliar d’aquest cos, que pot fer 
funcions d’ordenació i control del trànsit i de l’estaci-
onament i retirada de vehicles de la via pública i po-
sar denúncies relatives a aquestes qüestions. Aquests 
funcionaris s’han de regir per la normativa general en 

matèria de funció pública i en l’exercici de la seva acti-
vitat tenen la condició d’agents de l’autoritat.

Article 99. Formació i capacitació

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha d’ela-
borar i impartir programes formatius específics adre-
çats als vigilants de seguretat pública i als auxiliars 
de la policia local, i ha de col·laborar, si s’escau, amb 
els ajuntaments interessats en la selecció, capacitació i 
formació contínua d’aquest personal.

Disposicions addicionals

Primera. Transferència de cossos de policia 
local a la Generalitat

1. Els ajuntaments que tinguin cos de policia local i 
deleguin la prestació a la Generalitat dels serveis de 
policia de competència local poden acordar amb el 
Govern, mitjançant conveni singular, la transferència 
dels membres del seu cos de policia local a la Gene-
ralitat. La transferència s’ha de fonamentar en l’acord 
i el conveni de delegació a la Generalitat de l’exercici 
de les competències i de les responsabilitats en matè-
ria de policia que aquesta Llei atribueix als municipis. 
La transferència requereix el vot favorable de les dues 
terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la ma-
joria absoluta del nombre legal de membres de la cor-
poració local.

2. La transferència d’un cos de policia local a la Gene-
ralitat comporta la integració dels policies locals afec-
tats al cos de Policia de la Generalitat– Mossos d’Es-
quadra, d’acord amb els criteris següents: 

2.1. Només es poden integrar en el cos de Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra els agents i els co-
mandaments del cos de policia local de què es trac-
ti que hagin estat seleccionats mitjançant un procedi-
ment selectiu equivalent i compleixin els requisits de 
capacitació equivalents als exigits als agents i coman-
daments del cos de Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra. Així mateix, es poden integrar en el cos 
de Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra els 
funcionaris de la policia local que hagin obtingut les 
homologacions i equiparacions que estableix a la dis-
posició addicional vuitena d’aquesta Llei.

2.2. S’han de respectar els graus i els nivells professio-
nals dels agents i dels comandaments integrats.

2.3. Els agents i comandaments integrats han de ser 
retribuïts per la Generalitat en aplicació dels mateixos 
criteris vigents per al cos de Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra. Si el cos de policia local que s’in-
tegra gaudeix, en general o per a algunes de les seves 
categories, de retribucions superiors a les que corres-
ponen als mossos d’esquadra, el conveni d’integració 
respectarà l’escreix mitjançant un complement perso-
nal transitori.

Fascicle segon
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2.4. Els membres dels cossos de policia local trans-
ferits s’ha d’adscriure a les destinacions vacants més 
properes al municipi de referència o, si així s’acorda, a 
la destinació més accessible en relació amb la localitat 
del lloc a proveir.

3. La transferència del cos de policia local a la Gene-
ralitat ha d’incloure el traspàs de les infraestructures i 
els mitjans materials que tingui assignats per desenvo-
lupar la seva activitat per mitjà de les cessions de titu-
laritat o d’ús que es puguin acordar en el corresponent 
conveni de transferència. Així mateix, l’ajuntament 
ha de contribuir a finançar el cost de la massa salarial 
dels policies integrats, en una proporció decreixent i 
durant un període que s’ha de concretar en el corres-
ponent conveni d’integració.

Segona. Creació de cossos de policia local

1. El que estableix l’article 11, sobre la creació de 
cossos de policia local en els municipis de menys de 
5.000 habitants, no s’aplica a aquells ajuntaments que 
ja tenen constituït cos de policia local a l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei.

2. Les places dels vigilants locals que realitzin tasques 
de policia han de ser transformades en places d’auxili-
ars de la policia local, d’acord amb el que estableixen 
els articles 97 i 98 d’aquesta Llei, en aquells casos en 
què l’ajuntament creï un cos de policia local.

Tercera. De la denominació mosso/mossa 
d’esquadra

La denominació tradicional de mosso/a s’aplica indis-
tintament a tots els membres integrants de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb indepen-
dència de la seva escala i categoria professional.

Quarta. Modificacions de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya

A l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden modificats 
els preceptes següents de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Cata-
lunya: 

1. Es modifica l’article 9.2.a), que quedat redactat de la 
manera següent: «a) El representant de la Generalitat 
que designi la persona titular del departament compe-
tent en matèria de seguretat pública».

2. Es modifica l’article 12.2.c), que queda redactat de 
la manera següent: «a) El representant de la Generali-
tat que designi la persona titular del departament com-
petent en matèria de seguretat pública».

3. Es modifica la disposició addicional primera, apar-
tat 2.b)2n, que queda redactat de la manera següent: 
«2n. La persona titular de la Secretaria de Seguretat, 
pel que fa a les faltes greus i lleus.» 

Cinquena. Règim especial de Barcelona

1. En el cas de Barcelona, el que estableix aquesta Llei 
s’entén sense perjudici de les competències que atribu-
eixen al municipi de Barcelona la Llei 22/1998, de 30 
de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i la 
Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el Rè-
gim especial del municipi de Barcelona.

2. A part de les competències reconegudes a l’article 
12 de la present Llei, el municipi de Barcelona, a tra-
vés de la Guàrdia Urbana, exercirà les competències 
derivades del seu règim especial, en particular totes les 
relatives a la seguretat ciutadana previ acord i conve-
ni amb el Departament competent en matèria de segu-
retat pública. Així mateix, en virtut dels principis de 
proximitat, subsidiarietat, així com de la clàusula gene-
ral d’atribució de competències que es preveu a l’article 
3 de la Llei 1/2006, l’Ajuntament de Barcelona podrà 
desenvolupar activitats i prestacions complementàries 
dins de l’àmbit del servei especialitzat de policia.

3. L’Alcalde de Barcelona té, als efectes d’allò previst 
a l’article 8 de la present Llei, la condició d’autoritat 
competent en matèria de seguretat, i disposa de les 
competències que li reconeix la legislació de règim es-
pecial del municipi. Com a President de la Junta Lo-
cal de Seguretat, l’Alcalde ha de vetllar i supervisar el 
compliment executiu dels acords de la Junta.

4. Els serveis policials concurrents o compartits, les 
operacions conjuntes, els criteris d’assistència mú-
tua, els procediments, criteris i terminis als quals han 
d’ajustar-se els requeriments previstos a l’article 21, 
així com els criteris previstos en el cas de serveis uni-
ficats i de gestió conjunta seran establerts per Conveni 
entre el departament competent en matèria de segure-
tat pública i l’Ajuntament de Barcelona, previ informe 
del Consell de Direcció del Sistema de Policia de Ca-
talunya.

5. L’Alcalde de Barcelona proposarà una terna per al 
nomenament d’un Inspector Adjunt, que s’integrarà en 
la Inspecció General de Serveis.

6. La Guàrdia Urbana de Barcelona disposarà de pla-
ces de suport de personal facultatiu, tècnic i oficials 
de seguretat que s’integraran en les estructures que 
s’acordin en virtut de la potestat d’autoorganització 
que disposa el municipi.

Sisena. Eficàcia i vigència dels convenis 
existents

A l’entrada en vigor d’aquesta Llei mantenen la seva 
eficàcia i vigència jurídica els convenis ordenadors de 
les formes i els procediments de cooperació i coordi-
nació en matèria de seguretat pública i policia forma-
litzats entre el departament competent en matèria de 
seguretat pública i els ajuntaments.
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Setena. Efectes retributius de la nova 
classificació

La nova classificació dels funcionaris de carrera inte-
grats en la categoria d’agent del subgrup C2 al subgrup 
C1 que resulti de l’aplicació d’aquesta Llei s’entén feta 
únicament a efecte retributiu i s’ha de portar a efecte 
de manera que no suposi increment de la despesa pú-
blica i no modifiqui el còmput anual de les retribuci-
ons totals. En aquest supòsit cal percebre el sou base 
corresponent al nou subgrup de titulació, però l’excés 
sobre el subgrup anterior es dedueix de les retribu-
cions complementàries, referides totes dues a cator-
ze mensualitats, de forma que es percebin idèntiques 
remuneracions globals respecte a la situació anterior. 
Els triennis consolidats es continuaran percebent de 
conformitat amb el grup o subgrup de titulació amb 
el qual s’hagin acreditat, i els nous que es generin 
d’acord amb el subgrup que els ha estat reconegut a 
efectes retributius.

Vuitena. Integració a les noves escales i 
categories

Els membres dels cossos de policia de Catalunya que-
den integrats, en els corresponents cossos de poli-
cia, en les escales i categories que estableix l’article 
47 d’aquesta Llei. Les categories que deixen d’exis-
tir d’acord amb les previsions d’aquesta Llei tenen les 
equivalències següents: 

Categoria Escala Grup per 
titulació

Mosso Agent Bàsica C2
Intendent major Comissari Superior A1
Major del cos de 
Mossos d’Esqua
dra Major

Major 
(a extingir)

Superior A1

Superintendent 
dels cossos de 
policia local

Superintendent 
(a extingir)

Superior A1 

Novena: Homologacions de l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya

1. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha 
d’analitzar els cursos bàsics impartits fins a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei per altres escoles o centres de 
formació de policia i, si s’escau, homologar-los.

2. A l’efecte de facilitar la mobilitat entre els cossos 
de policia de Catalunya correspon a l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya l’elaboració d’un sistema 
d’homologació dels sistemes selectius i de les escales 
i categories de personal dels cossos de policia de Ca-
talunya.

3. Els funcionaris dels cossos de policia local de Ca-
talunya, nomenats funcionaris de carrera per la seva 
participació en un procés selectiu convocat amb an-
terioritat a l’entrada en vigor de la Llei 16/1991, de 10 
de juliol, de les policies locals, poden obtenir l’homo-

logació del Curs de formació bàsica per a l’accés a la 
categoria d’agent si en el moment de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei es troben en situació de servei actiu, 
acrediten una experiència professional com a policia 
local de més de deu anys i superen el Curs d’equipara-
ció que a aquest efecte dissenyarà i impartirà l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya.

Desena. Requisits per a l’establiment de 
determinades categories

1. Reglamentàriament s’establiran les condicions per a 
la creació en plantilla de places corresponents a les ca-
tegories d’inspector, intendent i comissari dels cossos 
de policia local en funció de la població del municipi de 
referència i/o del nombre d’efectius en servei actiu del 
cos de policia local corresponent.

2. Fins a l’entrada en vigor d’aquest reglament, la cre-
ació de places d’inspector i de comissari de la poli-
cia local quedarà condicionada als següents requisits 
de població en el municipi de referència i/o plantilla 
en servei actiu d’acord amb les correspondències se-
güents: a) Inspector: població d’un mínim de 20.000 
habitants i plantilla d’un mínim de 50 agents.

b) Intendent: població d’un mínim de 50.000 habitants 
i plantilla d’un mínim de 75 agents.

c) Comissari: població d’un mínim de 100.000 habi-
tants i plantilla d’un mínim de 100 agents.

Onzena. Prestació de serveis a temps parcial

Reglamentàriament es poden establir les condicions 
de treball per a la prestació de serveis a temps parcial 
dels membres dels cossos de policia de Catalunya.

Dotzena. Funcionaris interins

1. Els cossos de policia de les corporacions locals de 
Catalunya poden comptar amb funcionaris interins no-
menats per al desenvolupament de llocs de treball que 
impliquin la realització de funcions reservades a fun-
cionaris de carrera per raons justificades de necessitat 
o d’urgència, per a la substitució transitòria dels titu-
lars, per a la prestació de serveis de caràcter temporal 
o per tal de cobrir transitòriament places vacants. En 
aquest darrer cas la plaça o places vacants s’han d’in-
cloure en l’oferta pública d’ocupació de l’any següent.

Aquets funcionaris interins s’han de seleccionar per 
mitjà del procediment de concurs oposició o oposició, 
que pot incloure les proves i mecanismes que estableix 
l’article 49.3 d’aquesta Llei, i que ha de respectar en 
tot cas els principis de igualtat, mèrit, capacitat i pu-
blicitat.

Així mateix, les corporacions locals poden consti-
tuir borses d’aspirants per a nomenaments interins 
d’aquesta naturalesa amb els candidats presentats a 
processos ordinaris de selecció a places de les seves 
policies locals que, havent superat totes les fases eli-
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minatòries, no hagin obtingut prou puntuació per as-
solir alguna de les places convocades i sempre que les 
bases de les convocatòries ordinàries incloguin aques-
ta possibilitat.

El cessament d’aquests funcionaris es produirà quan 
finalitzi la situació transitòria o causa que va donar 
lloc al seu nomenament.

2. Reglamentàriament es pot regular un procés d’habi-
litació, que ha d’incloure la superació d’un curs de for-
mació que a aquest efecte imparteixi l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya, i que ha de ser valorat 
com a mèrit per a l’accés com a funcionari interí als 
cossos de policia de les corporacions locals de Catalu-
nya. Aquesta habilitació té una validesa de cinc anys.

3. Pel que fa a la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, no es poden nomenar funcionaris inte-
rins, llevat de les categories de facultatius, tècnics i 
oficials de seguretat de l’escala de suport.

Disposicions transitòries

Primera. Integració de cossos de policia local 
en els Mossos d’Esquadra

Si amb ocasió del procés de transferència d’un cos de 
policia local a la Generalitat, en aplicació del que es-
tableix la disposició addicional primera d’aquesta Llei, 
algun dels funcionaris del cos transferit no compleix 
els requisits establerts per l’apartat 2.1 de la Disposició 
addicional primera, romandrà com a funcionari mu-
nicipal, en el lloc de treball que, amb aquesta finali-
tat, haurà de disposar l’ajuntament amb plenitud dels 
seus drets i sense perjudici de les seves expectatives de 
promoció professional amb les peculiaritats que s’esta-
bleixin reglamentàriament.

Segona. Categories extingides

Els membres dels cossos de policia de Catalunya que 
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei tinguin la categoria 
de major del cos de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra i la de superintendent dels cossos de 
policia local, mantindran aquesta categoria a extingir 
amb plenitud dels seus drets i podran ocupar tots els 
llocs de treball que desenvolupaven fins a aquell mo-
ment, llevat del que estableix l’article 93.3 d’aquesta 
Llei, sens perjudici de les seves expectatives de pro-
moció professional i amb les peculiaritats que s’esta-
bleixin reglamentàriament.

Tercera. Adequació dels caps de policia local

Els reglaments que desenvoluparan aquesta Llei i els 
ajuntaments afectats han d’adoptar les mesures ne-
cessàries per assegurar que tots els caps de policia lo-
cal es trobaran adaptats a les previsions de l’article 98 
en el termini màxim de 4 anys de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

Quarta. Codi d’ètica policial.

Mentre no s’elabori el Codi d’ètica policial serà d’apli-
cació el Codi europeu d’ètica de la Policia, incorpo-
rat d’acord amb la Resolució INT/1828/2004, de 14 de 
juny, per la qual s’aprova la Instrucció per a la seva 
incorporació i aplicació en relació amb l’actuació i 
la intervenció de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, així com en relació amb els cossos de po-
licia local de Catalunya.

Cinquena. Personal facultatiu i tècnic.

El personal funcionari que tingui la categoria de facul-
tatiu i tècnic del cos de Mossos d’Esquadra abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha d’integrar en els 
corresponents cossos d’administració general o espe-
cial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
sotmesos al règim general de la funció pública, llevat 
dels facultatius i tècnics que tinguin alguna de les titu-
lacions corresponents a les especialitats que estableix 
l’article 48.1.5.1 de d’aquesta Llei, que poden optar per 
romandre com a facultatius o tècnics del cos de Mos-
sos d’Esquadra.

Sisena. Règim disciplinari

El règim disciplinari previst a l’article 80 haurà d’en-
trar en vigor en el termini d’un any a partir de l’apro-
vació d’aquesta llei.

Setena. Pla de xoc mancances tècniques

En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei el Departament d’Interior haurà de 
presentar al Parlament un Pla de xoc, negociat amb 
els sindicats del Cos de Mossos d’esquadra, que faci 
front a les mancances tècniques i de tot tipus que, com 
a conseqüència de les retallades pressupostàries dels 
darrers anys, afecten al Cos de Mossos d’esquadra.

Vuitena. Convocatòria d’una nova promoció de 
mossos d’esquadra

En el primer exercici pressupostari posterior a l’entra-
da en vigor d’aquesta llei, el Departament d’Interior 
convocarà una nova promoció de mossos d’esquadra, 
que, com a mínim, serveixi per reposar les places va-
cants.

Alhora presentarà al Parlament un Pla que planifiqui 
la recuperació de places de mossos d’esquadra no con-
vocades durant els darrers exercicis pressupostaris.

Disposició derogatòria

1. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, queden deroga-
des la Llei 10/1994, de 10 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra i la Llei 16/1991, de 
11 de juliol, de les policies locals.
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2. Queda derogat l’article 8 de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, i la Comissió de Policia de Catalunya és 
substituïda pel Consell de Direcció del Sistema de Po-
licia de Catalunya.

3. Es deroguen l’article 17 i la disposició addicional 
quarta de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya.

4. Queden també derogats tots els altres preceptes que 
s’oposin al que estableix aquesta Llei o que la contra-
diguin.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el Govern de la Generalitat i, si s’escau, la 
persona titular del departament competent en matèria 
de seguretat pública i els òrgans de govern dels ajunta-
ments, en l’àmbit de les seves competències, per fer el 
desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei.

Segona

S’autoritza el Govern a actualitzar les quanties econò-
miques utilitzades per aquesta Llei, tenint en compte 
la inflació.

Tercera. Efectes econòmics i pressupostaris.

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Quarta. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2014

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de condemna del re-
buig del Tribunal Suprem i de la prohibició de 
la Junta Electoral Central de la iniciativa Mul-
tireferèndum 2014 del dia 25 de maig de 2014
Tram. 250-01143/10

Esmenes presentades
Reg. 74143 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 31.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 74143)

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

Del punt 2 b)

«2 b) Continuar la seva línia de foment de la partici-
pació ciutadana i de suport a les diverses formes de 
manifestació dels drets polítics de participació directa, 
inclòs el multireferèndum.»

Proposta de resolució sobre l’increment ur-
gent d’agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra al barri de la Mariola, de Lleida
Tram. 250-01147/10

Esmenes presentades
Reg. 75581; 75869 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 29.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 75581)

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, reforçar i fomentar la coordinació entre els 
operatius dels Mossos d’Esquadra, la policia local i els 
serveis socials al barri de la Mariola de Lleida, a fi de 
prevenir i garantir la seguretat del barri.»



4 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 62

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75869)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, continuar garantint la presència del cos de 
Mossos d’Esquadra al barri de la Mariola a la ciutat de 
Lleida, incrementant així la vigilància i incorporant de 
forma continuada la presència d’una patrulla dels Mos-
sos d’Esquadra en aquest barri.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels serveis públics de salut
Tram. 250-01149/10

Esmenes presentades
Reg. 74508; 75683; 75877 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 31.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 74508)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un nou punt 

«5. Garantir els recursos d’Atenció Hospitalària i 
sociosanitària de la població atesa a l’Hospital de 
Bellvitge: disponibilitat de llits per hospitalitzacions 
mèdiques, quirúrgiques, activitat quirúrgica progra-
mada i llits sociosanitaris de subaguts-postaguts, mitja 
estada i cures pal·liatives.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 75683)

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

De refosa dels punts 3 i 4

«Assegurar que tots els centres compleixen amb el 
compromís de mantenir les condicions laborals pacta-
des i amb l’activitat a càrrec del CatSalut de la xarxa 
pública al nostre país.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75877)

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

Del punt 1

«1. Garantir que la prestació de serveis sanitaris per 
part dels hospitals de titularitat pública durant l’any 
2014 comptarà amb les mateixes disponibilitats pres-
supostaries que el 2013.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Dels punts 2, 3 i 4

«2. Instar a les institucions sanitàries per tal que els 
ajustos durant el 2014 i el 2015 no afectin les condici-
ons laborals dels professionals sanitaris preservant els 
pactes o acords laborals vigents.»

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a ajudar les persones amb ma-
laltia celíaca
Tram. 250-01154/10

Esmenes presentades
Reg. 72427 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 31.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 72427)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Ciutadans (1)

Al punt 2

«2. Sol·licitar al Govern de l’Estat que aprovi ajudes 
econòmiques o beneficis fiscals per les persones celía-
ques, aprovant, per exemple, una desgravació concre-
ta a la declaració de l’IRPF per les famílies que tenen 
algun membre amb celiaquia, o que les despeses pels 
productes sense gluten desgravin proporcionalment a 
la despesa total en la declaració de la renda. Fins que 
el Govern central no aprovi aquestes ajudes econòmi-
ques o beneficis fiscals per les persones celíaques, el 
Govern de la Generalitat farà els canvis legals adi-
ents per tal de possibilitar una desgravació concreta 
al tram autonòmic de l’IRPF per les famílies que tenen 
algun membre amb celiaquia, o que les despeses pels 
productes sense gluten desgravin proporcionalment a 
la despesa total en la declaració del tram autonòmic 
de l’IRPF.»
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Proposta de resolució sobre el Pla estratè-
gic empresarial i per a l’ocupació de les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-01156/10

Esmenes presentades
Reg. 75866 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 31.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75866)

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

Del punt 1

«1. Compartir amb els agents econòmics i socials del 
territori el document elaborat per la URV per a un pla 
estratègic de les Terres de l’Ebre i la valoració que en 
fa el govern.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Determinar les mesures que, a partir de les polí-
tiques del govern i les mesures assumides de l’esmen-
tat document, han de configurar un pla estratègic de 
les Terres de l’Ebre, amb les corresponents previsions 
econòmiques i de calendari per a la seva aplicació.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Crear una comissió de seguiment amb la partici-
pació dels agents econòmics i socials i les administra-
cions locals.»

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la presentació de la candidatura del Prio-
rat perquè sigui declarat paisatge cultural 
agrari de muntanya
Tram. 250-01158/10

Esmenes presentades
Reg. 75875 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 31.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75875)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

A aportar els fons necessaris, en el proper exerci-
ci pressupostari de 201 5 per garantir el finançament 
del dossier i documentació necessaris per presentar la 
candidatura a la UNESCO què situarà Catalunya com 
a referent de l’agricultura mediterrània a Europa i el 
món i representarà un motor per al desenvolupament 
econòmic i social del Priorat.»

Proposta de resolució sobre el Centre de 
Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llo-
bregat
Tram. 250-01169/10

Esmenes presentades
Reg. 73650; 75684; 75878 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CAI, 31.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73650)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’addició al punt 2

2. A mantenir el CTE Esplugues en el seu actual em-
plaçament d’Esplugues (Baix Llobregat) i assegurant 
la continuïtat de la totalitat dels serveis i instal·lacions 
que el conformen, i tota l’oferta educativa i formati-
va que es desenvolupa en l’Institut Joaquim Blume, ja 
sigui educació obligatòria, secundària, cicle formatiu 
de grau superior, o qualsevol altre ensenyament es-
pecífic de l’Escola Catalana de l’Esport, renunciant a 
qualsevol operació de venda dels terrenys o de trasllat 
de les instal·lacions a una altra ubicació.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 75684)

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De modificació del punt 2

2. Garantir i assegurar la continuïtat de la totalitat 
dels serveis i instal·lacions que el conformen, i tota 
l’oferta educativa i formativa que es desenvolupa en 
l’Institut Joaquim Blume, ja sigui educació obliga-
tòria, secundària, cicle formatiu de grau superior, o 
qualsevol altre ensenyament específic de l’Escola Ca-
talana de l’Esport, renunciant a qualsevol operació de 
venda dels terrenys o de trasllat de les instal·lacions a 
una altra ubicació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75878)

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Al punt 1

«1. Informar al Parlament, l’Ajuntament d’Esplugues, al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la direcció, al 
Consell Escolar i Claustre de professors de l’Institut 
Joaquim Blume i als usuaris de la resta de serveis del 
CTE Esplugues sobre l’estudi de viabilitat del trasllat 
del CTE Esplugues i de les previsions del Govern en 
relació a aquest espai.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Garantir i assegurar la continuïtat de la totalitat 
dels serveis que es presten al complex d’Esplugues 
amb criteris de funcionalitat, racionalitat i eficàcia, 
amb l’objectiu de millorar els serveis que actualment 
presta el Consell Català de l’Esport envers els espor-
tistes i els ciutadans, i maximitzar els recursos dispo-
nibles en un context de restriccions pressupostàries.»

Proposta de resolució de suport a la Decla-
ració a favor del patrimoni natural de Cata-
lunya
Tram. 250-01171/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74747; 74828).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les escoles mu-
nicipals de música i dansa i els conservato-
ris
Tram. 250-01172/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74748; 74829).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures i 
les actuacions per al millorament de la car-
retera N-230 entre Catalunya i Aragó
Tram. 250-01173/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74749; 74830).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74750; 74831).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les llistes d’es-
pera dels hospitals de Terrassa
Tram. 250-01175/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74720; 74832).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les hepatitis ví-
riques
Tram. 250-01176/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74721; 74833).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la cessió d’un 
local de l’Incasòl situat al barri de Verdun, 
de Barcelona
Tram. 250-01177/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74722; 74834).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
situació laboral dels metges interins de l’Ins-
titut Català d’Avaluacions Mèdiques
Tram. 250-01178/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74723; 74835).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la simplificació 
administrativa
Tram. 250-01179/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74724; 74836).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
sistema d’interlocució única amb l’Adminis-
tració per a empreses i autònoms
Tram. 250-01180/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74725; 74837).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
sistema d’interlocució única amb l’Adminis-
tració per a empreses i autònoms i la simpli-
ficació de tràmits burocràtics
Tram. 250-01181/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74726; 74838).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la informació al 
Parlament de les gestions relatives a tanca-
ments d’empreses i expedients de regulació 
d’ocupació
Tram. 250-01182/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74727; 74839).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.



4 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 66

Proposta de resolució sobre la  presentació 
d’un informe sobre el compliment dels 
acords del debat general sobre la situació de 
la joventut
Tram. 250-01183/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74728; 74840).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport pú-
blic a la Selva interior
Tram. 250-01184/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74729; 74841).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a millorar la qualitat de vida 
dels celíacs
Tram. 250-01185/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74730).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01186/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74731; 74842).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la paralització 
definitiva de la planta del projecte Castor i 
sobre la no repercussió de les compensa-
cions econòmiques en els ciutadans
Tram. 250-01187/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74732; 74843).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un calendari d’execució de les obres ferro-
viàries del Corredor Mediterrani entre Cas-
tellbisbal i València
Tram. 250-01188/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74733; 74844).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
xarxa coordinada de serveis d’acompanya-
ment i consolidació d’empreses
Tram. 250-01189/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74734; 74845).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
tot el pressupost assignat al Departament 
de Salut
Tram. 250-01190/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74751; 74846).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
del marc vigent en matèria laboral respecte 
al personal docent municipal adscrit al Con-
sorci d’Educació de Barcelona
Tram. 250-01191/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74752; 74847).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls 
d’acords estables entre els centres d’edu-
cació primària i secundària del servei públic 
d’educació i les entitats juvenils
Tram. 250-01192/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74753; 74848).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a la Decla-
ració sobre la inclusió de la cultura en els 
objectius de desenvolupament sostenible
Tram. 250-01193/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74755; 74849).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de les necessitats alimentà-
ries dels alumnes en els períodes no lectius
Tram. 250-01194/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74754; 74850).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’am-
bulàncies al Montsià
Tram. 250-01195/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74756).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació i el 
tractament de les terres contaminades del 
Parc del Nord de Sabadell
Tram. 250-01196/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74757; 74851).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aparcament 
del CAP II Cerdanyola-Ripollet
Tram. 250-01197/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 74758; 74852).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2014 al 03.09.2014).
Finiment del termini: 04.09.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
responsabilitats polítiques per diverses ac-
tuacions policials
Tram. 250-01219/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

Diverses sentències judicials han posat en evidència 
els equivocats dispositius policials de l’època en que el 
conseller Felip Puig i el Director General Manel Prat 
varen dirigir les polítiques d’Interior del Govern de la 
Generalitat (2011-2012).

L’Audiència de Barcelona ha considerat «despropor-
cionada» l’actuació policial a la Plaça de Catalunya 
de Barcelona el 27 de maig de 2011. Així mateix una 
sentencia de l’Audiència Nacional ha considerat equi-
vocat el dispositiu policial dissenyat per Interior el 15 
de juny del mateix any davant el Parlament i ha criti-
cat l’actuació posterior, l’octubre del 2011, del Cos de 
Mossos d’esquadra a la Ciutat de la Justícia. Abans el 
Jutjat número 11 de Barcelona també havia conside-
rat que la versió del Departament d’Interior sobre el 
cas d’Ester Quintana no s’ajustava a la veritat i més 
recentment l’Audiència de Barcelona ha dictat una in-
terlocutòria establint que el cas s’instrueixi com a su-
mari.

L’any 2011 l’oposició va exigir responsabilitats políti-
ques i va demanar la dimissió del Conseller d’Interior 
i del Director General de la Policia. Ara, amb aquestes 
sentències que qüestionen les decisions adoptades pel 
Departament d’Interior durant aquells anys, correspon 
al Parlament tornar a exigir responsabilitats polítiques 
i la dimissió del Govern del Conseller Felip Puig, lla-
vors Conseller d’Interior, ja que el Director General de 
la Policia, es va veure obligat a presentar la dimissió a 
causa del cas d’Ester Quintana.

Alhora es imprescindible que l’actual Conseller d’In-
terior expliqui al Parlament si té intenció de corregir 
les línies d’actuació del seu predecessor i impulsi un 
Pla d’actuació per a casos similars, consensuat amb els 
grups parlamentaris i la societat civil.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Assumir les responsabilitats polítiques que es deri-
ven dels casos del desallotjament de Plaça Catalunya 
de Barcelona el 27 de maig de 2011, del dispositiu po-
licial pel setge al Parlament el 15 de juny de 2011, de 
l’entrada del Cos de Mossos d’esquadra a la Ciutat de 
la Justícia el mes d’octubre del mateix any, i del cas 
que afecta la ciutadana Ester Quintana.

Aquestes responsabilitats polítiques haurien de com-
portar, com a mínim, el cessament o la dimissió del 
conseller Felip Puig com a membre del Govern, ja que 

era el Conseller d’Interior en el moment en el que van 
tenir lloc tots aquests fets.

2. Variar de forma substancial la forma d’actuar del 
Departament d’Interior en els casos de mobilitzacions 
de masses o actes de protesta, i a exposar davant del 
Parlament en el termini de tres mesos un Pla d’actua-
ció davant mobilitzacions de masses, consensuat amb 
els diversos grups parlamentaris i representants de la 
societat civil i dels moviments socials.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

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

Proposta de resolució sobre la revisió i l’a-
nul·lació del conveni signat entre l’Autoritat 
Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i so-
bre la protecció de les competències de la 
policia portuària
Tram. 250-01220/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha signat un canvi 
amb la Guàrdia Civil que comporta per part del port 
una despesa d’uns quatre milions d’euros amb la fina-
litat que la Guàrdia Civil exerceixi funcions que cor-
responen a la Policia Portuària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
pre senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Comunicar a l’Autoritat Portuària la conveniència 
de revisar i deixar sense efecte el conveni signat amb 
la Guàrdia Civil, amb un cost d’uns quatre milions 
d’euros, per encomanar a aquest Cos funcions que pot 
exercir la Policia Portuària.
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2. Estudiar les mesures que caldria impulsar per a pro-
tegir les competències de la Policia Portuària, dins el 
marc del model català de seguretat.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

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

Proposta de resolució sobre el consens en-
tre els ajuntaments d’Arbolí, Alforja, Vilaplana 
i La Febró (Baix Camp) per a elaborar el Pla 
d’ordenació forestal amb relació als terrenys 
del campament militar de Los Castillejos
Tram. 250-01221/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Campament Militar de Los Castillejos situat a la part 
oriental del terme municipal d’Arbolí (Baix Camp) és 
troba dins una finca de 645 ha d’extensió que pertany, 
a més a més d’Arbolí, als municipis d’Alforja, la Febró 
i Vilaplana. Al nord de la finca hi ha les muntanyes 
de Prades, espai que té catalogades –segons el De-
partament del Medi Ambient i l’Habitatge (DMAH)– 
22.065,89 ha dins el Pla d’espais d’interès natural de 
Catalunya (PEIN)

El campament militar va funcionar des de 1950 fins el 
2001, a partir d’aquell moment els ajuntaments de la 
zona van mostrar la preocupació per l’abandonament, 
ja que les instal·lacions van patir un procés accelerat de 
degradació causat per bretolades diverses i celebració 
de raves multitudinàries.

El setembre de 2003 el Ministeri de Defensa, propi-
etari del conjunt format per les instal·lacions militars 
i la finca, va arribar a un acord amb la Generalitat de 
Catalunya la qual va comprar el conjunt per un import 
de 3.185.000 € amb la condició que només pagaria el 
25% de l’import, ja que s’acordà que la resta del paga-
ment s’efectuaria quan el Ministeri de Defensa netegés 
els projectils i l’altre armament que hi havia a les 44 

ha de la finca on s’acumulava una gran quantitat de 
munició.

Finalment el Ministerio de Defensa adjudica el con-
curs per 976.000 €, l’agost de 2005 a la Unió Temporal 
d’Empreses (UTE) formada per Servicios y Proyec-
tos Avanzados S.A. (SPA) i Fabricaciones Extremeñas 
S.A. (FAEX), totes dues, societats del sector arma-
mentista.

El procés de neteja, centrat en les 44 ha on es feien 
els exercicis militars, s’inicià el novembre de 2005 i la 
UTE preveia finalitzar-lo el març de 2006. En el pro-
cés no es preveia cap detonació a fi d’evitar els incen-
dis forestals. A final de 2005 el Ministeri de Defen-
sa, en canvi, no preveia netejar de municions les 16 
ha en què hi havia el camp de tir i preveia aixecar-hi 
una tanca metàl·lica de 2 m d’alçada. El conseller de 
Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, es va mos-
trar favorable a integrar l’espai de Los Castillejos al 
futur Parc Natural (PN) de les Muntanyes de Prades, 
sempre i quan el Ministerio de Defensa deixes la finca 
«sense contaminació i sense mines».

Actualment, segons notícies aparegudes als mitjans de 
comunicació el Govern està preparant la redacció d’un 
Pla d’Ordenació Forestal a la zona del campament de 
Castillejos i segons les mateixes fons l’Institut Català 
del Sòl (Incasòl), propietari dels terrenys, està buscant 
operadors, en règim de lloguer, que hi puguin desen-
volupar diferents activitats de lleure.

Quan l’Incasòl va comprar els terrenys hi havia un pla 
per recuperar la finca, que constava de tres fases. La 
primera l’enderrocament d’alguns dels edificis, que ja 
es va complir, i una segona i tercera que eren la neteja 
de les runes i la reforestació amb espècies de la zona, 
respectivament que no s’han complert. Tampoc tenim 
coneixement de que s’hagi efectuat la descontamina-
ció complerta i neteja de projectils a les 16 ha que res-
taven del camp de tir.

Durant el passat mes de març el Conseller de Territori 
i Sostenibilitat va presentar en seu parlamentària La 
planificació estratègica dels espais naturals protegits 
de Catalunya en la qual hi ha previst per al primer pe-
ríode 2014-2017 el nou Parc natural de les Muntanyes 
de Prades al Sistema Mediterrani.

A més aquest espai està al límit amb la comarca del 
Priorat, que en aquests moment lluita per aconseguir 
que la UNESCO reconegui el seu paisatge agrari com 
a Patrimoni Mundial de la Humanitat, el que afegeix 
més interès a la zona i a la seva rehabilitació, atenent 
també una vella reivindicació del territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. A consensuar amb els municipis d’Arbolí, Alforja, 
Vilaplana i La Febró, i amb el Consell Comarcal del 
Baix Camp els criteris en l’elaboració del Pla d’Orde-
nació Forestal.

2. A reclamar el Ministerio de Defensa les tasques 
pendents de neteja de les runes, neteja i descontamina-
ció del sol per les restes d’armament (en cas que quedi 
alguna zona pendent).

3. A iniciar els treballs tècnics necessaris per tal d’in-
cloure els terrenys de més valor ecològic en el futur 
Parc Natural de les Muntanyes de Prades.

4. A constituir un ens gestor de l’antic campament for-
mat pels 4 ajuntaments, el Consell Comarcal del Baix 
Camp, la Diputació de Tarragona i la Generalitat.

5. Explorar diferents possibilitats per utilitzar les 
instal·lacions existents des de refugi i/o alberg de mun-
tanya, escola de natura, centre de colònies, tant des 
de la iniciativa pública o privada que garanteixi un ús 
sostenible i pugui actuar com un element més de des-
envolupament econòmic a la zona.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el trasllat dels 
catalans privats de llibertat als centres peni-
tenciaris de Catalunya
Tram. 250-01222/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 75085 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat, Gemma Calvet i Barot, diputada, Marta 
Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana 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 substanciada davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Darrerament s’han detectat casos de catalans privats 
de llibertat traslladats sense raó aparent a centres pe-
nitenciaris situats fora el territori del Principat.

L’article 12.1 Llei orgànica general penitenciària esta-
bleix que «la ubicació dels establiments serà fixada per 
l’Administració penitenciària dins les àrees territorials 
que es designin. En tot cas, es procurarà que cada un 
tingui el nombre suficient d’aquells per satisfer les ne-
cessitats penitenciàries i evitar el desarrelament social 
dels penats».

També la Constitució estableix al seu article 25.2 «Les 
penes privatives de llibertat i les mesures de segure-
tat estaran orientades cap a la reeducació i reinserció 
social i no podran consistir en treballs forçats. El con-
demnat a pena de presó que l’estigués complint gaudi-
rà dels drets fonamentals d’aquest Capítol, llevat dels 
que es trobin limitats expressament pel contingut del 
veredicte condemnatori, pel sentit de la pena i la Llei 
penitenciària. En tot cas, tindrà dret a un treball remu-
nerat, als beneficis corresponents de la Seguretat Soci-
al, i a l’accés a la cultura i al desenvolupament integral 
de la seva personalitat ».

Un dels drets que es deriven d’aquest principi humani-
tari de la pena és la relació del pres amb l’exterior del 
centre penitenciari, sobretot amb amics i familiars, es-
sent aquesta relació no només un dret si no també una 
necessitat per tal d’evitar el desarrelament social que 
entorpeixi el procés d’integració social i de recupera-
ció personal.

Amb aquesta finalitat, els criteris d’actuació de la Di-
recció General de Serveis Penitenciaris en matèria 
d’ubicació de penats, han d’anar encaminats a evitar 
que el compliment de la condemna origini un desar-
relament familiar motivat per l’allunyament geogrà-
fic entre la presó i el domicili. El desarrelament s’in-
tensifica quan el ciutadà pres no pot comunicar amb 
els seus familiars per qüestions econòmiques, és a dir, 
quan aquests no disposen de mitjans materials o eco-
nòmics suficients per desplaçar-se fins la presó. És per 
això que l’incompliment d’aquesta orientació constitu-
cional genera situacions de desarrelament que entor-
peixen la integració social i la recuperació personal en 
l’àmbit relacional.

La inexistència de vincles familiars es valora negati-
vament per a la concessió de permisos de sortida. Per 
això, és coherent i raonable que el manteniment de 
vincle pres-família sigui continu des de l’inici de la 
condemna.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar les accions oportunes davant del 
Govern de l’Estat perquè, amb la major brevetat possi-
ble, es traslladin les persones privades de llibertat que 
tinguin la condició política de catalans d’acord amb 
l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, als 
centres penitenciaris de Catalunya, per fer efectiu el 
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seu dret de comunicacions, reconegut en la legislació 
penitenciària.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, Gemma Calvet i Barot i Marta Vilalta i Torres, di-
putats, del GP d’ERC 

Proposta de resolució de condemna de la in-
tervenció de l’exèrcit israelià a Gaza
Tram. 250-01223/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

La intervenció militar «Operació Marc Protector», 
iniciada per l’Exèrcit d’Israel als territoris ocupats de 
Cisjordània i especialment a la banda de Gaza el pas-
sat 8 de juliol, ha causat fins al dia d’avui més de 620 
morts i 3752 ferits, la majoria d’ells civils. L’ofensiva 
per terra, mar i aire amb incursió de tancs, atacs aeris i 
llançament de míssils per part de les tropes israelianes 
ha focalitzat la seva actuació en infraestructures bàsi-
ques i edificis residencials, provocant la mort de civils 
i nombrosos ferits, entre ells nens i dones.

La població civil dels territoris ocupats es troba en una 
gravíssima situació de catàstrofe humanitària, aïllada 
per una ofensiva militar que dificulta l’accés dels tre-
balladors humanitaris i dels subministraments bàsics. 
Per la seva banda, l’Exèrcit d’Israel ha autoritzat el 
reclutament de 40.000 reservistes per a una operació 
que segons el seu ministre de Defensa «no acabarà en 
pocs dies».

El càstig infligit a la població civil constitueix una cla-
ra violació del dret internacional humanitari i de les 
Convencions de Ginebra, que en l’article 33 del Con-
veni IV de Ginebra relatiu a la protecció deguda a les 
persones civils en temps de guerra estableix que «No 
es castigarà cap persona protegida per infraccions que 
no hagi comès. Estan prohibits els càstigs col·lectius 
així com tota mesura d’intimidació i de terrorisme i 

estan prohibides les mesures de represàlia contra les 
persones protegides -població civil- i els seus béns».

Així mateix, el nombre de punts aconseguits pels pro-
jectils israelians creix de forma alarmant i ja supera 
els 3.000 atacs. Durant les dues setmanes d’ofensiva 
militar ha estat bombardejat un centre de discapaci-
tats causant la mort i greus ferides a diversos dels seus 
pacients, així com infraestructures i equips d’atenció 
sanitària, el que constitueix una greu vulneració del 
citat Conveni.

L’Organització de les Nacions Unides ha confirmat 
que dues terceres parts dels ferits són nens i el seu se-
cretari general, Ban Ki-moon, ha condemnat els bom-
bardejos israelians, als quals va qualificar de «atro-
ços» i ha reiterat que Israel ha de protegir als civils.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
pre senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta: 

Condemna solemnement la violenta intervenció mili-
tar de l’exèrcit israelià en els territoris ocupats de Gaza 
que ha generat una emergència humanitària de greus 
conseqüències per a la població civil.

El Parlament de Catalunya insta al Govern: 

1. Obrir una partida extraordinària de l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament per ajuda hu-
manitària a la població palestina de la Franja de Gaza 
que es destinarà a les ONGs catalanes i organismes 
internacionals que treballin en el territori.

2. Instar al Govern Espanyol a que emprengui d’im-
mediat iniciatives diplomàtiques pròpies i en el marc 
de la UE orientades a l’obertura de la frontera d’Egipte 
per Rafah i d’Israel per Erez.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la suspensió 
del projecte de la pedrera prevista a la zona 
de Roques Blanques, al Bruc
Tram. 250-01224/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent sobre 
el projecte de pedrera i planta d’asfaltat al municipi del 
Bruc i la modificació del planejament urbanístic mu-
nicipal que l’afecta, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Al municipi del Bruc la Generalitat de Catalunya ha 
autoritzat, en principi, o està en tràmit d’autoritzar de-
finitivament la instal·lació d’una pedrera i d’una planta 
d’asfalt al municipi del Bruc, a la zona coneguda com 
Roques Blanques alhora que s’està tramitant la modi-
ficació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per 
emparar aquestes activitats i facilitar-ne l’ampliació a 
mig o llarg termini.

Resulta incomprensible com es pot haver autoritzar 
una Pedrera com la que es denuncia amb una super-
fície d’explotació de unes 31 Has, situada a tocar del 
PEIN Roques Blanques, zona ZEPA i Xarxa Natura 
2000, i en els entorns del Parc Natural de les Munta-
nyes de Montserrat, que tindrà un fort impacte ambi-
ental i paisatgístic sobre l’entorn protegit.

Pel que fa a la planta d’asfalt es vol situar dins de la zo-
na d’extracció, amb la previsió de instal·lació de grans 
dipòsits d’emmagatzematge de l’asfalt, de gasoil, gene-
radors, xemeneia etc., el que no farà més que agreujar 
el impacte medi-ambiental i paisatgístic que afectarà 
als nuclis de població més propers com La Guàrdia, 
Montserrat Park, Can Martí de Piera i les masies de la 
zona, pel que s’han de considerar incompatibles amb 
la salut pública del ciutadans i ciutadanes dels entorns, 
així com són una greu amenaça als valors naturals i 
paisatgístics dels entorns del macís de Montserrat i 
dels espais naturals protegits més propers.

A més, la instal·lació d’una planta industrial de pro-
ducció d’asfalt en una zona rural i forestal d’especial 
protecció, contradiu els usos previstos en el Pla Terri-
torial General de la Catalunya central.

La implantació i posterior explotació d’aquestes instal-
lacions comportarà també alteracions importants en 
els entorns i al conjunt dels ecosistemes afectats com 
a conseqüència no sols de les activitats extractives i 
industrials en sòl rústic i forestal, sinó també, per la 
construcció d’accessos viaris adaptats per a camions 
i vehicles de gran tonatge; alteració de al conca de la 
riera de Pierola i possible contaminació dels aqüífers.

Tot això ho ha vingut denunciant l’entitat plataforma 
veïnal Salvem el Bruc (SEB), que està portant una ac-
tiva campanya informativa i de denúncia d’aquestes 
actuacions, havent-se adreçat per escrit al Hble. Con-
seller de Territori i Sostenibilitat amb peticions sem-
blants, sense que hagi rebut resposta de cap mena.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Revisar i suspendre la implantació i execució del 
projecte de la pedrera prevista a la zona de Roques 
Blanques, del terme municipal del Bruc, en tant es 
procedeix a re-avaluar els impactes socials, de salut 
pública, ambientals i paisatgístics i en especial l’afec-
tació directa o indirecta als espais naturals protegits 
del seu entorn immediat en especial el PEIN Roques 
Blanques, el Parc Natural de les muntanyes de Mont-
serrat i la zona ZEPA i Xarxa Natural 2000.

2. Paralitzar la tramitació de l’autorització pel projecte 
d’instal·lació d’una planta d’asfaltat i de formigó en els 
terrenys annexes a l’explotació de la cantera, per ser 
usos prohibits en aquesta zona.

3. Reunir-se i escoltar els arguments i informes de la 
plataforma veïnal Salvem el Bruc (SEB) i més perso-
nes i entitats interessades.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas i 
Salvador Milà i Solsona, diputats, del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01225/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 75162, 76141 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías Sánchez, 
portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

En els darrers anys, s’ha dibuixat a Terrassa (Vallès 
Occidental) un nou mapa d’equipaments escolars que 
no només ha fet front a la demanda d’escolarització 
sinó que ha permès corregir desequilibris territorials i 
socials de la ciutat. El mapa educatiu consensuat amb 
l’Ajuntament de Terrassa havia de garantir una cober-
tura adequada a la ciutadania.

Malgrat els avenços en matèria d’equipaments educa-
tius, actualment l’escola Sala i Badrinas està funcio-
nant en instal·lacions provisionals, pendent de la cons-
trucció de l’edifici definitiu. Tant des de l’Ampa de 
l’escola, com des de l’associació de veïns del Barri del 
Segle xx, com des de l’Ajuntament de Ter-rassa s’havia 
vingut reclamant al Govern de la Generalitat, respecte 
aquest centre educatiu que està ara funcionant de for-
ma provisional, que es pren-guessin els acords neces-
saris per tal de procedir a la seva construcció definiti-
va, donant expectatives clares de futur a les famílies i 
mestres implicats.

El centre ha estat ubicat des del curs 2011-2012 de ma-
nera provisional, primer al solar entre carrer Gasòme-
tre i carrer Gibert i posteriorment a la carretera de Ru-
bí a tocar del Parc de Vall Paradís. En aquests cursos 
la matriculació al centre no ha parat de créixer, fins 
al punt que per al proper curs 2014-2015 la deman-
da ha superat la oferta. Així doncs, per al proper curs 
tindran les 2 línies plenes i, com ja s’estarà impartint 
primer de primària, la necessitat d’espais suficients i 
adequats anirà en augment.

El creixement sostingut de demanda d’escolarització a 
l’escola Sala i Badrinas s’explica en part tant per l’èxit 
reconegut del projecte educatiu, com per la demogra-
fia dels barris pròxims al centre. Les dades no deixen 

dubtes a la necessitat de l’escola en la seva ubicació 
prevista al solar de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas. 
Cal recordar que la planificació dels nous equipaments 
educatius va ser fruit d’un treball conjunt de l’Ajunta-
ment de Terrassa, el Departament d’Ensenyament i to-
ta la comunitat educativa

L’educació és un element fonamental per avançar i 
establir l’equitat entre la ciutadania, considerem que 
l’educació dels nostres fills es sedimenta en el projecte 
educatiu de l’escola, però també en les estones de lleu-
re com en la realització de les activitats extraescolars i 
per això la planificació dels espais educatius ha de fa-
cilitar la distribució de centres per cobrir amb garanti-
es les necessitats educatives de la ciutat permetent una 
cohesió social importantíssima i ha de ser fonamental 
mantenir les polítiques educatives com a prioritat po-
lítica i social, i com a servei públic de qualitat i fona-
mental per garantir la cohesió social.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prendre els acords de govern imprescindibles pel fi-
nançament i posterior licitació i execució de les obres 
de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa, actual-ment 
en ubicació provisional.

b) Prioritzar aquestes actuacions per tal d’evitar el 
col·lapse del centre per manca d’espai, possibilitant la 
redacció el projecte arquitectònic dins les previsions 
en els propers pressupostos per a l’exercici 2015 per 
poder abordar la construcció de cara al següent exer-
cici (2016).

c) En el temps fins a la construcció e l’edifici, facilitar 
els recursos necessaris per tal que els alumnes de l’es-
cola Sala i Badrinas puguin desenvolupar en condici-
ons acceptables, tant el projecte educatiu del centre, 
com el lleure i les activitats extra escolars.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Ca-
rina Mejías Sánchez, portaveu del GP de C’s
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a l’estat del riu Ripoll al 
seu pas per Ripollet
Tram. 250-01226/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75452 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

Darrerament s’està donant una gran proliferació en 
número i volum de canyes a la llera del Riu Ripoll al 
tram que travessa el municipi de Ripollet.

Cal tenir en compte el risc històric d’inundacions a Ri-
pollet si és brut el pas d’aigües fluvials i la nul·la actua-
ció en els darrers temps per part de l’Agència Catalana 
de l’Aigua per tal de netejar la llera del riu en el tram de 
Ripollet.

Les canyes i objectes grans dificulten el pas de l’aigua 
i són aliens a la vegetació i morfologia naturals del riu.

Així aquesta inactivitat per part de la Generalitat ha 
facilitat la proliferació i creixement de aquestes canyes, 
posant de relleu l’evident manca d’actuacions preven-
tives per mantenir neta i segura aquesta via fluvial.

Atès que es funció de la Generalitat vetllar per la se-
guretat i reduir, en aquest cas, els efectes d’una riuada 
amb actuacions preventives, els ciutadans de Ripollet 
i de tota la comarca del Vallès Occidental viuen amb 
preocupació la manca d’actuacions de neteja preven-
tiva de la llera del Riu Ripoll al seu pas per Ripollet.

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

Proposta de resolució

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

1. Elaborar i presentar en el termini màxim de 2 me-
sos un informe sobre els riscos i l’estat actual del riu 
Ripoll al seu pas per Ripollet.

2. Destinar amb caràcter d’urgència una partida pres-
supostària per tal de realitzar la retirada de la vegeta-
ció que superi el metre d’alçada i els objectes de grans 
que representin un risc en cas de riuada.

3. Realitzar un informe que mostri l’estat actual i 
l’efecte posterior a l’actuació de neteja.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la reobertura 
dels llits d’aguts de l’Hospital de Figueres
Tram. 250-01227/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75453 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Sergio Santa-
maría Santigosa, diputado, Eva García Rodríguez, di-
putada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los ar-
tículos 145 i 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comissió de Salut.

Exposición de motivos

De un tiempo a esta parte el Hospital de Figueres ha 
experimentado un importante retroceso en la eficacia 
de su gestión, lo que ha repercutido en la calidad del 
servicio asistencial prestado.

La pérdida de profesionales de valía como consecuen-
cia de la falta de reconocimiento de los mismos ha 
motivado la renuncia de reputados especialistas como 
el Dr. Paz, cardiólogo, el ginecólogo Dr. Escozzari, o 
la neuróloga Dra. Carmona.

La disminución de la actividad quirúrgica de más de 
un 25% si se la compara con la realizada en el año 
2010, lo que ha provocado el consiguiente aumento de 
las listas de espera –el hospital con lista más lar-
ga de toda la provincia–, la reducción del número de 
consultas, el cierre de camas y la instauración de me-
dicina a distancia mediante «visitas virtuales», sin la 
existencia de protocolo para realizarlas, son circuns-
tancias objetivas que explican la magnitud de los pro-
blemas.

La prolongada reducción de salarios en el período que 
abarca de 2008 a 2013 y que se prolonga indefinida-
mente, la supresión de la paga extra de Navidad desde 
el año 2012, o la reducción de la mitad de las DPO, 
comportan una pérdida sustancial del poder adquisiti-
vo de los profesionales de la medicina en este centro, 
unido al aumento de la carga asistencial.
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La sordera e incomprensión de la gerente del Hospi-
tal desde el año 2008, Dra. Margarita Bou, quien de-
soye las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, 
agrava una situación que en última instancia repercute 
en los usuarios de la sanidad pública, condenados a 
ver como se deteriora la situación sin remedio.

De hecho, a pesar de las reuniones que el patronato de 
la fundación que dirige el hospital ha mantenido con 
los representantes sindicales, los avances son inexis-
tentes y la penosa situación se agrava.

Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a reabrir las 15 camas de agudos que se elevan 
a 30 en período estival, justo cuando la población del 
Alt Empordà crece hasta cuatro o cinco veces de nú-
mero.

Palacio del Parlamento, 14 de julio de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Sergio Santa-
maría Santigosa, Eva García Rodríguez, diputados, 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la retirada dels 
plans de disminució de la despesa sanitària 
i la no-aplicació de noves mesures d’austeri-
tat als serveis sanitaris
Tram. 250-01228/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75454 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Núria Segú Ferré, 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 
Salut.

Exposició de motius

L’Hospital Moisès Broggi va ser inaugurat l’any 2010 
i va contribuir de forma decisiva a descongestionar el 
sistema de salut públic del Baix Llobregat sud i espe-
cialment de Bellvitge. Es tracta d’un centre que dó-
na servei a diverses ciutats del Baix Llobregat, com 
Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Esplugues de 
Llobregat, Sant Just Desvern o Sant Vicenç dels Horts, 
entre d’altres, donant cobertura a 300.000 ciutadans/es 
aproximadament.

Fa poques setmanes, el Comitè d’Empresa denunciava 
la insostenible situació de les urgències de l’Hospital 
Moisès Broggi, així com la greu situació d’aquest ser-
vei constatant acumulació de llits i pacients als espais 
de box i passadissos. La saturació en la què es troba el 
servei d’urgències de l’Hospital vulnera els drets dels 
pacients a la seva intimitat i dignitat, provocant l’aten-
ció sanitària per part dels professionals del centre al 
pacient en espais comuns i d’accés al públic.

Les contínues retallades en sistema sanitari públic ja 
han generat una situació límit en el nombre de perso-
nal administratiu i sanitari que ha d’atendre cada cop 
a més població.

La Gerència de l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan 
Despí ha decidit no renovar la contractació d’una part 
dels professionals eventuals, la majoria assistencials, i 
es preveu que aquesta xifra pugui augmentar. La ma-
joria d’aquests professionals formen part dels equips 
sanitaris des de la inauguració del centre, ocupant pla-
ces estructurals, i per tant aquestes places no poden 
quedar descobertes per les necessitats d’atenció del 
servei i que caldrà que es contracti personal.

La precarització de les condicions de treball del per-
sonal de l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí 
amb les continues tisorades estan repercutint cada vega-
da de manera més apreciable en la qualitat assistencial 
rebuda pels pacients de la nostra ciutat i estan abocant a 
un hospital que era reconegut per la seva excel·lència a 
ser un model en la vulneració dels dret laborals.

Pel Departament de Salut del Govern de la Generali-
tat, el futur model sanitari català sembla que passa per 
reformular l’ICS, l’únic valedor de l’assistència sanità-
ria pública i de qualitat a Catalunya, i sembla ser que 
l’únic objectiu d’aquest procés és abaratir els costos de 
la sanitat retallant salaris i drets laborals als professi-
onals, sense tenir en compte el conseqüent perjudici 
que tindran els usuaris en repercutir aquestes continu-
es tisorades en l’atenció.

El Departament de Salut del Govern de la Generali-
tat porta a terme les seves mesures «d’austeritat» i de 
reducció pressupostària en la sanitat catalana, sense 
abans fer un acurat estudi de l’impacte posterior i sen-
se l’acord amb les direccions i amb els representants 
dels treballadors dels centres afectats, com és el cas 
exposat.

La constant i sistemàtica disminució de la despesa sa-
nitària en Catalunya, portada a terme pel Departament 
de Salut des del 2011, tot i que s’esmercin en negar-ho, 
està afectant de manera molt palpable i en molts ca-
sos, irreversible, als usuaris que estan patint la reduc-
ció dels seus serveis l’increment de les llistes d’espera 
i la disminució de la qualitat assistencial que reben a 
centres hospitalaris com l’Hospital Moisès Broggi.

Existeixen altres maneres de pal·liar el dèficit de la Ge-
neralitat que no passen per retallar els serveis públics a 
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les persones, ni per reduir el personal, els salaris o els 
drets laborals d’uns llocs de treball imprescindibles i 
irrenunciables per poder prestar un servei d’acord amb 
la importància que té per al conjunt de la societat.

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. La retirada dels plans de disminució de la despe-
sa sanitària a Catalunya per l’any 2014, i per tant, que 
es destini el 100% del pressupost assignat enguany a 
prestar serveis sanitaris i no a eixugar el pressupost 
del 2013.

2. La no aplicació de més mesures d’austeritat que 
afectin el nivell, la diversitat, l’equitat i la qualitat dels 
serveis sanitaris a Catalunya, i per tant, tampoc els de 
l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí que ha 
de mantenir, com a mínim, el nombre de professionals 
sanitaris que tenia el 2013.

3. Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la 
qualitat del servei i l’atenció sanitària per a les persones 
usuàries de l’Hospital Moisès Broggi, especialment pel 
que fa referència a l’atenció al servei d’urgències, tot 
prenent les decisions necessàries per tal d’eliminar el 
col·lapse i la sobreocupació d’aquest servei.

4. Prendre les mesures necessàries per tal de garantir 
la qualitat del servei i l’atenció sanitària per a les per-
sones usuàries de l’Hospital Moisès Broggi, i demanar 
a la Gerència del Consorci Sanitari Integral de l’Hos-
pital que es realitzi el procés de concurs-oposició ne-
cessari per tal de que es cobreixin de manera definiti-
va, les places ocupades interinament.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano i Núria Segú Ferré, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la gestió del 
servei de menjador de l’Escola Mar Nova, de 
Premià de Mar
Tram. 250-01229/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-

talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Durant el curs acadèmic 2013-2014, la direcció de l’Es-
cola Mar Nova de Premià de Mar (Maresme) va iniciar 
una sèrie de tràmits i comunicacions amb la Delegació 
Territorial del Maresme - Vallès Oriental i el Consell 
Comarcal del Maresme per fer possible el canvi de la 
gestió del menjador escolar directament des de l’escola 
a partir del curs 2014-2015.

La voluntat de la Comunitat Educativa de l’escola és 
disposar d’un servei de menjador que tingui en compte 
la filosofia i el projecte educatiu del centre, tal i com 
recomana el Decret 102/2010 d’autonomia de centres 
en el seu article 9.3 i que es concreta en millorar la 
qualitat dels aliments que s’hi serveixen i la metodo-
logia pedagògica que s’aplica durant el temps de men-
jador. Es tracta d’una etapa de creixement formatiu 
important per la que travessen els infants d’educació 
infantil i primària que demana a les famílies i a l’ad-
ministració aportar un plus qualitatiu, que en la pro-
posta que presenta l’escola Mar Nova es concretaria en 
posar en marxa un servei de menjador que utilitzi pro-
ductes ecològics i amb certificats de qualitat, de proxi-
mitat i que eviti precuinats, congelats o fregits.

Després de la sol·licitud de no donar continuïtat al 
Conveni signat pel Consell Comarcal del Maresme, la 
delegació territorial i el Consell Comarcal del Mares-
me a permetre la gestió directa des de la direcció del 
centre, al·legant propers canvis en la legislació que re-
gula el sector dels menjadors escolars i a una futur no-
va licitació per part del Consell Comarcal, les famílies 
de l’escola van demanar explícitament aquesta gestió 
directa que també va ser denegada.

Aquesta decisió vulnera el dret de les famílies a triar la 
gestió del menjador, donat que sufraguen el 100% del 
cost del menjador escolar, i també vulnera el Decret 
160/1996 que estipula que són els Consells Comarcals 
els que aproven i proposen la modalitat de menjador, 
així com l’article 10.1 (d i e) del mateix decret que es-
tipula la capacitat tècnica necessària per poder dur a 
terme aquesta gestió de manera eficient i competent 
a través de la contractació, per part de l’AMPA, d’una 
empresa especialitzada i amb experiència demostrable 
en el sector.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir el dret a decidir de les famílies a través del 
Consell Escolar de l’Escola Mar Nova de Premià de 
Mar sobre el model de gestió del servei de menjador 
escolar d’aquest centre públic.

2. Permetre, si així ho decideix el Consell Escolar de 
l’Escola Mar Nova de Premià de Mar, la gestió directa 
del menjador a la Direcció de l’escola o bé a l’Associa-
ció de Mares i Pares d’Alumnes fins que sigui vigent la 
nova regulació del sector.

3. Garantir, amb els controls que el Departament d’En-
senyament consideri oportuns, la prestació d’aquest 
servei d’acord amb la normativa vigent.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la gestió direc-
ta del servei de menjador escolar per l’asso-
ciació de mares i pares o l’equip directiu de 
l’escola
Tram. 250-01230/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Decret 160/1996 és l’encarregat de regular el fun-
cionament del servei escolar de menjador i els dife-
rents models de gestió que poden ser aplicats a les 
escoles públiques de Catalunya. El mateix decret, es-
pecifica que l’existència del servei escolar de menja-
dor en els centres docents públics de titularitat del De-
partament d Ensenyament és una realitat mancada d 
una regulació específica quant al seu funcionament, 
que resulti, a més, adequada a les necessitats actuals 
de l’alumnat.

Els canvis operats en la societat fan aconsellable una 
reglamentació del servei escolar de menjador, en la 

qual destaquin el caràcter de prestació complementà-
ria i d’ajuda a l’escolarització.

Per tant, el servei escolar de menjador als centres do-
cents públics es regula, per una banda, com una pres-
tació de caràcter opcional que tots els centres poden 
oferir sempre que garanteixin l idoneïtat de la pres-
tació i, alhora, com un servei que el Departament d 
Ensenyament ha de garantir amb caràcter preceptiu 
a l alumnat que està obligat a desplaçar-se fora del 
seu propi municipi, per tal de garantir l efectivitat de 
l’educació obligatòria. L’obligatorietat de la prestació 
es fa extensiva també a l’alumnat escolaritzat en cen-
tres d’educació especial, amb relació al qual, aquesta 
prestació ha de complir també una funció educativa, 
i a l alumnat que, tenint una situació socioeconòmica 
desfavorable, estigui escolaritzat en un centre d acció 
especial.

Actualment hi ha molts models de gestió del menja-
dor escolar, ja que el decret de l’any 1996 contempla 
que la gestió la port portar l’equip directiu, l’AMPA, 
ambdós o pot estar externalitzada perquè s’encarregui 
una empresa externa de l’escola. La decisió sobre qui 
ha de gestionar el menjador la pren el Consell Escolar 
del centre.

Les diferents recomanacions indiquen que el més ade-
quat és que el servei de menjador escolar, així com les 
activitats extraescolars derivades d’aquest mateix, for-
min part del projecte educatiu del centre i donin conti-
nuïtat a la filosofia educativa de l’escola.

En els últims mesos, s’han rebut diferents queixen per-
què el Departament d’Ensenyament, a través dels Ser-
veis Territorials, està impulsant la gestió indirecta dels 
menjadors escolars i acompanya les escoles a què, a 
través dels diferents Consells Comarcals, encarreguin 
la gestió a una empresa externa i no facilita la gestió 
directa per part de les AMPA o equips directius que 
així ho hagin decidit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’En-
senyament a garantir, quan així ho decideixi el Con-
sell Escolar del Centre, la gestió directa per part de 
l’AMPA o de l’equip directiu del menjador escolar, en 
compliment del Decret 160/1996.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre el traçat de 
l’autovia A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la 
Jana i la gratuïtat d’alguns peatges de l’au-
topista AP-7
Tram. 250-01231/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 

Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari 

Socialista, Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Meritxell Roigé i Pedrola, portaveu a la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Marc Sanglas i Alcantarilla, 
portaveu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Jordi Terrades i Santacreu, portaveu a la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamentari 
Socialista, Hortènsia Grau Juan, portaveu a la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamenta-
ri 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 subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Exposició de motius

Davant l’aprovació provisional de l’estudi informatiu 
i d’impacte ambiental de l’Autovia A-7. Tram Castelló - 
l’Hospitalet de l’Infant, subtram La Jana - el Perelló 
per Resolució de la Direcció General de Carreteres 
de 18 d’agost de 2005; els municipis de les Terres de 
l’Ebre i el Govern de la Generalitat de Catalunya van 
adoptar l’acord de formular al·legacions conjuntes en 
base al consens d’un traçat alternatiu al proposat 
en l’es tudi informatiu.

Traçat alternatiu que evitava l’afectació d’un espai pro-
tegit de la Xarxa Natura 2000, l’afecció del futur ae-
ròdrom de les Terres de l’Ebre, salvar les zones urba-
nitzades del nucli de Campredó i nuclis disseminats. 
A la vegada que s’apropava cap a l’autopista AP-7 i es 
perllongava fins l’Ametlla de Mar.

Per resolució de la Direcció General de Carreteres de 
14 d’agost de 2007, fou aprovat provisionalment l’es-
tudi informatiu i estudi d’impacte ambiental Autovia 
A-7. Tram Castelló - L’Hospitalet de l’Infant. Subtram: 
La Jana - El Perelló. Nova alternativa Sant Rafel del 
Riu - El Perelló.

Estudis que no reflectien la totalitat del traçat proposat 
des de les Terres de l’Ebre fruit del consens. I als que 
els diferents ajuntaments van presentar les oportunes 
al·legacions.

Per resolució de la Direcció General de Carreteres del 
29 d’abril de 2010 s’aprova provisionalment l’estudi 
d’impacte ambiental de la solució recomanada per a 
l’autovia. Castelló - L’Hospitalet de l’Infant. Subtram 
La Jana - El Perelló.

Contra aquesta Resolució els ajuntaments de les Terres 
de l’Ebre tornen a presentar les mateixes al·legacions 
que a l’any 2007.

Per Resolució de 21 de febrer de 2014, la Ministra de 
Foment ha aprovat definitivament l’estudi informatiu 
Castelló - L’Hospitalet de l’Infant. Subtram. La Jana - 
El Perelló, seleccionant com alternativa a desenvolu-
par en projectes successius la denominada a l’estudi 
com alternativa 23, modificada per les alternatives 
23A i 23B i per la variant de Santa Bàrbara.

Transcorreguts quasi 10 anys des de l’aprovació provi-
sional del primer estudi informatiu i d’impacte ambi-
ental, i que va dur a les forces polítiques de territori i a 
les administracions públiques a consensuar un traçat i 
l’adopció d’un acord sobre els eixos viaris de llarg re-
corregut que des del punt de vista territorial i de des-
envolupament econòmic es consideraven el més favo-
rable per a les Terres de l’Ebre.

Entenent que al llarg d’aquests 10 anys existeixen sufi-
cients antecedents tant en els expedients de les admi-
nistracions públiques com en les manifestacions fetes 
públiques de les voluntats i interessos dels municipis 
de les Terres de l’Ebre

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Instar a la Ministra de Foment que respecti l’acord 
que a l’abril de 2005 van arribar tots els partits polítics 
de les Terres de l’Ebre, els ajuntaments i la Delegació 
del Govern de la Generalitat de les Terres de l’Ebre so-
bre una proposta de traçat consensuada i que fou tra-
mesa al Ministeri de Foment.

2. Instar al Ministeri de Foment que redacti el pro-
jecte de l’Autovia A-7 Castelló - L’Hospitalet de l’In-
fant. Subtram. La Jana - El Perelló. I el subtram: 
El Perelló - l’Hospitalet de l’Infant, respectant el traçat 
acordat pels municipis de les Terres de l’Ebre i que 
executi de forma immediata aquestes obres.

3. Demanar a l’Estat la gratuïtat de l’Autopista AP-7 
per als vehicles que entrin i surtin pels peatges, Vina-
ròs-Ulldecona-Alcanar i el de L’Hospitalet de l’Infant - 
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Móra d’Ebre, mentre no s’inicien les obres i es posi en 
funcionament l’Autovia A-7.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Meritxell Roigé i Pedrola, portaveu a la CTS del GP de 
CiU; Marc Sanglas i Alcantarilla, portaveu a la CTS 
del GP d’ERC; Jordi Terrades i Santacreu, portaveu a 
la CTS del GP SOC; Hortènsia Grau Juan, portaveu 
a la CTS del GP ICV-EUiA; Jordi Turull i Negre, por-
taveu del GP de CiU

Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01232/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

En els darrers anys, s’ha dibuixat a Terrassa (Vallès 
Occidental) un nou mapa d’equipaments escolars que 
no només ha fet front a la demanda d’escolarització 
sinó que ha permès corregir desequilibris territorials i 
socials de la ciutat. El mapa educatiu consensuat amb 
l’Ajuntament de Terrassa que havia de garantir una co-
bertura adequada a la ciutadania.

Malgrat els avenços en matèria d’equipaments educa-
tius, actualment l’escola Sala i Badrinas està funcio-
nant en instal·lacions provisionals, pendent de la cons-
trucció de l’edifici definitiu. Tant des de l’Ampa de 
l’escola, com des de l’associació de veïns del Barri del 
Segle xx, com des de l’Ajuntament de Terrassa s’havia 
vingut reclamant al Govern de la Generalitat, respecte 
aquest centre educatiu que està ara funcionant de for-
ma provisional, que es prenguessin els acords neces-
saris per tal de procedir a la seva construcció definiti-
va donant expectatives clares de futur a les famílies i 
mestres implicats.

El centre ha estat ubicat des del curs 2011-2012 de ma-
nera provisional, primer al solar entre Carrer Gasòme-
tre i Carrer Gibert i posteriorment a la Carretera de 
Rubí a tocar del Parc de Vall Paradís, en aquests cur-
sos la matriculació al centre no ha parat de créixer, 

fins al punt que per al proper curs 2014-2015 la de-
manda ha superat la oferta. Així doncs, per a proper 
curs tindrem les 2 línies plenes i com ja s’estarà im-
partint primer de primària, la necessitat d’espais sufi-
cients i adequats, anirà en augment.

El creixement sostingut de demanda d’escolarització a 
l’escola Sala i Badrinas s’explica en part per l’èxit reco-
negut del projecte educatiu com per la demografia dels 
barris pròxims al centre, les dades no deixen dubtes a 
la necessitat de l’escola en la seva ubicació prevista al 
solar de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas. Cal recordar 
que la planificació dels nous equipaments educatius va 
ser fruit d’un treball conjunt de l’Ajuntament de Ter-
rassa, el departament d’ensenyament i tota la comuni-
tat educativa

L’educació és un element fonamental per avançar i 
establir l’equitat entre la ciutadania, considerem que 
l’educació dels nostres fills es sedimenta en el projecte 
educatiu de l’escola, però també en les estones de lleu-
re com en la realització de les activitats extraescolars i 
per això la planificació dels espais educatius ha de fa-
cilitar la distribució de centres per cobrir amb garanti-
es les necessitats educatives de la ciutat permetent una 
cohesió social importantíssima i ha de ser fonamental 
mantenir les polítiques educatives com a prioritat po-
lítica i social, i com a servei públic de qualitat i fona-
mental per garantir la cohesió social.

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

Proposta de resolució

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

1. Prendre els acords de govern imprescindibles pel fi-
nançament i posterior licitació i execució de les obres 
de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa, actualment en 
ubicació provisional.

2. Prioritzar aquestes actuacions per tal d’evitar el col-
lapse del centre per manca d’espai, possibilitant la re-
dacció el projecte arquitectònic dins les previsions en 
els propers pressupostos per a l’exercici 2015 per po-
der abordar la construcció de cara al següent exercici 
(2106).

3. En el temps fins a la construcció e l’edifici, facili-
tar els recursos necessaris per tal que els alumnes de 
l’escola Sala i Badrinas puguin desenvolupar en condi-
cions acceptables, tant el projecte educatiu del centre 
com el lleure com les activitats extra escolars.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la plantilla de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya i la consideració d’aquest 
servei com a essencial
Tram. 250-01233/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat 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 se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va prestar 
l’any 2013 servei a 75.464.751 passatgers a les seves 
línies metropolitanes que uneixen les comarques del 
Bages, l’Anoia i el Vallés amb Barcelona. Mitjançant 
«FGC Turisme i Muntanya» aporta activitat econòmi-
ca a territoris com el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars 
Sobirà i el Pallars Jussà, movent aquest darrer exer-
cici 744.286 tones amb el seu servei de mercaderies. 
Aquestes dades confirmen el caràcter estratègic de 
FGC com a element vertebrador del territori.

Per contra la seva plantilla mitjana disminueix any 
darrera any, trobant-se actualment, a juny del 2014, en 
1.257 treballadors i treballadores a les línies metropo-
litanes, molt per sota dels 1.304 treballadors i treba-
lladores de l’any 2010 (any que es pot entendre com a 
referència per a una plantilla mínima indispensable). 
En la plantilla total de FGC aquesta tendència s’accen-
tua ja que al 2009 era de 1.497 persones, l’any 2011, 
amb la incorporació de les estacions d’equí d’Espot i 
Port Ainé, era de 1.507 i a mes de juny de 2014 és de 
1.478 persones.

Aquesta reducció de plantilla es contradiu amb la con-
sideració de servei essencial que ha de rebre FGC, tal 
i com recull la llei ferroviària Catalana 4/2006 en la 
seva Disposició addicional segona.

És per aquesta raó que cal considerar l’excepcionalitat 
en la contractació tal i com recull la llei d’acompanya-
ment dels pressupostos, i amb la intenció de dotar a 
FGC d’una «plantilla mínima garantida» amb referèn-
cia a les dades abans esmentades, capaç d’oferir aquest 
servei ferroviari de passatgers «d’interès general i es-
sencial per a la comunitat» amb la total seguretat pels 
passatgers.

Degut a la singularitat dels llocs de treballs de FGC, 
la formació dels treballadors/es es fa íntegrament a 
l’empresa, ja que és impossible trobar al mercat labo-
ral maquinistes, agents d’estacions, o especialistes en 
producció. Essent igualment important i especialment 
sensible en l’àrea de manteniment, on els treballadors, 
operaris i tècnics han de formar-se específicament un 
cop s’han incorporat a la plantilla. La impossibilitat 
legal de contractar aquest personal obliga a l’externa-
lització de feines i la pèrdua d’estructura ferroviària, 
amb les conseqüents pèrdues de qualitat en el servei i 
augments de les incidències provocades per aquestes 
externalitzacions.

A l’actualitat s’està negociant entre la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
i FGC per dotar a aquesta última d’un contracte pro-
grama pels anys 2015-2017.

Amb aquest contracte programa s’hauria de garantir 
la capacitat de contractació, de revertir les externalit-
zacions i de dotar a FGC del pressupost suficient com 
per continuar sent unes de les millors empreses ferro-
viàries del món, destacant no només com un operador 
eficient sinó com un servei fiable i de qualitat.

L’excel·lència demostrada per aquests índexs han es-
tat resultat d’una autonomia de gestió atorgats dintre 
dels antics contractes programes els quals, exercici re-
re exercici han anat mantenint una qualitat de servei i 
uns índex de cobertura referència mundial dintre del 
sector.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Considerar a FGC com un «servei essencial» tal i 
com reconeix la disposició addicional segona de la 
Llei Ferroviària 4/2006 i, en conseqüència, considerar 
el personal d’aquesta empresa com a col·lectiu de «ser-
vei essencial» segons l’acord de govern de 28/2/2012 a 
tots els efectes de dotació de plantilla.

2. Assegurar dins del marc de l’empresa FGC el man-
teniment de la plantilla necessària i suficient per oferir 
un servei ferroviari d’interès general i essencial per a 
la comunitat, amb la formació específica corresponent 
per tal d’evitar l’externalització de cap dels serveis es-
sencials que han permès oferir els índexs d’excel·lència 
actuals.

3. Negociar i acordar prèviament amb el comitè d’em-
presa qualsevol mesura que pugui representar una va-
riació en les condicions laborals o en la relació de llocs 
de treball.

4. Acordar un contracte programa pels anys 2015-2017 
amb una dotació econòmica suficient que garanteixi el 
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manteniment dels llocs de treball i la continuïtat del 
servei prestat per FGC amb els actuals nivells de qua-
litat dins del marc de la seva autonomia de gestió.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la implantació 
del projecte Créixer, Innovar i Millorar en Sa-
lut i el fet d’informar adequadament els tre-
balladors i els centres sanitaris afectats
Tram. 250-01234/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat 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 se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona és 
una empresa pública que forma part de la xarxa sani-
tària i social de cobertura pública de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la concertació amb el Departa-
ment de Salut i el Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’any 2011, l’IAS i l’Institut Català de la Sa-
lut a Girona (ICS Girona) estan en procés d’unificació 
per gestionar els hospitals Josep Trueta de l’ICS i el 
de Santa Caterina de l’IAS a través del projecte CIMS 
(Créixer, Innovar i Millorar en Salut) d’unificació dels 
dos centres, i que va començar amb una gerència de 
l’IAS i de l’ICS Girona compartida.

El procés està ple d’incògnites pels treballadors i tre-
balladores d’ambdós hospitals, que a hores d’ara no 
saben quin serà el seu futur professional en el marc 
d’aquesta fusió. Aquest neguit de treballadors, treba-
lladores i caps de serveis ha estat traslladat en diverses 
ocasions a la gerència compartida de l’IAS, obtenint 
una resposta poc clara a l’hora d’explicar al conjunt 
de professionals el futur de les plantilles, provocant un 
augment en la seva preocupació sobre el resultat de la 
fusió, com quedaran els serveis, si s’unificaran, quins 

desapareixeran i quines seran les possibles repercussi-
ons pels usuaris i usuàries.

Un procés d’unificació de serveis d’aquesta mena ne-
cessita el suport i la participació dels treballadors i 
treballadores, de la seva capacitat de donar valor a la 
institució, de la seva implicació, cercant les sinergies 
de tots els agents implicats per la definició d’una línia 
d’actuació comuna.

A l’actualitat els treballadors i treballadores implicats 
tenen coneixement dels canvis, de les modificacions 
o dels fets propis del projecte CIMS que els afecten 
directament en el marc de converses privades, als pas-
sadissos o a traves de la premsa. Hi ha diversos i abun-
dants exemples d’aquesta realitat.

El resultat és una evident falta d’informació sobre el 
projecte CIMS que provoca que els professionals im-
plicats, un dels agents principals en aquest procés, de-
manin una informació clara, verídica i a temps real 
sobre aspectes que els impliquen directament i la vin-
guin reclamant periòdicament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Informar adequadament als treballadors i treba-
lladores, i als seus representants, de l’Hospital  Josep 
Trueta, de l’Hospital Santa Caterina, i de tots els 
centres afectats, del procés d’implantació del projecte 
CIMS.

2) Fer arribar als treballadors i treballadores implicats, 
i als seus representants, la informació econòmica i la 
informació organitzativa clara, verídica i a temps real 
que acompanyi a qualsevol decisió que afecti als ser-
veis implicats en la implantació del projecte CIMS.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del sistema tarifari integrat de Transports 
Metropolitans de Barcelona i la reconside-
ració del mapa de zones pel que fa a Sant 
Vicenç dels Horts
Tram. 250-01235/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 75552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Oriol Junqueras i Vies, president, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Sant Vicenç dels Horts, municipi amb 28.000 habi-
tants i que disposa de 8 Polígons d’Activitat Econò-
mica, que ocupen una superfície de 78 ha, té impor-
tants mancances de transport públic. Hi ha barris, com 
la Font del Llargarut, Sant Antoni, Can Costa o Sant 
Roc, que no estan directament connectats amb els nu-
clis urbans més densificats així com dels polígons in-
dustrials.

Una de les altres mancances i perjudicis pels habitants 
de Sant Vicenç és que l’actual Sistema Tarifari Inte-
grat perjudica especialment els usuaris i les usuàries 
d’FGC a aquesta població. Essent convenient la substi-
tució de l’actual Sistema Tarifari Integrat per un siste-
ma de quilometratge en què el preu s’estableixi d’acord 
amb la distància recorreguda.

Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit 
el 23 de desembre de 2013, va aprovar un increment 
de les tarifes pel 2014, augmentant el preu dels títols 
de viatges T-10 en un 5% i la T-50/30 en un 8%, valors 
molt per sobre de l’IPC.

Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan 
moltes famílies han vist reduït els seus ingressos glo-
bals i l’IPC general és del 0’3%, la única proposta 
comprensible era la de congelar les tarifes.

Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic 
és fonamental per a garantir el dret a la mobilitat dels 
ciutadans i les ciutadanes. I atès que la mobilitat sos-
tenible forma part de les solucions als problemes de 
congestió, lluita contra el canvi climàtic, contamina-
ció atmosfèrica i dependència energètica exterior. 
I per tant, cal afavorir-la amb unes tarifes assequibles.

Atès que la solució del finançament del transport pú-
blic ha de passar forçosament per l’aprovació d’una 
Llei de Finançament del Transport Públic, tal i com 
preveia la Llei de Mobilitat 9/2003, Llei que ha de re-
gular el finançament, creant nous recursos financers 
que no comportin carregar augments abusius als usua-
ris del transport públic.

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: 

– Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) la reconsideració del mapa de zones del sis-
tema tarifari integrat de Transports Metropolitans de 
Barcelona quan s’implanti el nou sistema de valida-
ció i venda basat en la T-Mobilitat, que en tot cas tin-
drà lloc abans de finalitzar aquesta desena legislatura, 
garantint que el municipi de Sant Vicenç dels Horts 
no estigui inclòs en una corona superior a la d’altres 
municipis que estan situats a més distància geogràfica 
de Barcelona, i així mateix, demanar a l’ATM la re-
alització d’un estudi sobre l’establiment d’un sistema 
de quilometratge que pugui substituir, a mitjà termini, 
l’actual sistema tarifari integrat en el marc del projecte 
T-Mobilitat.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

Oriol Junqueras i Vies Marc Sanglas i Alcantarilla
President del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un llibre blanc sobre la pluralitat en els 
programes informatius i les tertúlies dels 
mitjans audiovisuals
Tram. 250-01236/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 75623 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 146 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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Exposición de motivos

Debido a la palpable la falta de pluralidad, imparciali-
dad y neutralidad de los medios audiovisuales catala-
nes, reiteradamente denunciada por los partidos de la 
oposición catalanes, es imprescindible asegurar que la 
televisión y la radio públicas de Cataluña cumplan los 
principios de actuación de la defensa de la libertad de 
expresión y de información, del pluralismo, de la ho-
nestidad informativa, de la neutralidad y de la impar-
cialidad. Esto debe traducirse en una mayor presencia 
de la pluralidad no sólo institucional y política, sino 
del abanico representativo de la sociedad civil.

La diversidad y la pluralidad social presentes en la so-
ciedad catalana es una fuente de riqueza, que debe ser 
reconocida y protegida. La Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals y el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, como organismos gestores y regulado-
res, tienen la obligación de asegurar que los progra-
mas informativos hagan de la reflexión, el análisis y el 
rigor elementos imprescindibles.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals i al Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya a

1. Elaborar un Libro Blanco sobre la pluralidad en 
programas informativos y tertulias de actualidad y 
opinión, como instrumento fundamental para asegu-
rar que los medios públicos catalanes expresen la plu-
ralidad social, más allá del puro pluralismo político, 
especialmente en los espacios informativos, debates y 
tertulias, y que mantengan unos criterios profesionales 
exigentes.

2. Elaborar un informe sobre la pluralidad de opini-
ones expresadas en las tertulias de los medios de co-
municación públicos catalanes desde el día uno de 
septiembre de 2013 y formular propuestas concretas 
de mejora en este sentido. Este informe será presen-
tado para su debate en el Parlament de Catalunya en 
el plazo máximo de dos meses desde la aprobación de 
la presente Propuesta de Resolución, e incluirá, como 
mínimo, la referencia a los siguientes temas

– Sanidad
– Educación
– Encaje de Cataluña con el resto de España

3. Garantizar en lo sucesivo la participación en cada 
programa informativo de contertulios que expresen 
opiniones diversas sobre los principales temas de ac-
tualidad, velando por que la ciudadanía pueda valo-
rar diferentes propuestas y opiniones, y que se hagan 
efectivos la defensa de la libertad de expresión y de 
información, el pluralismo político, la neutralidad y la 

honestidad informativas y la imparcialidad de los me-
dios de comunicación públicos catalanes.

4. Informar por escrito a los grupos parlamentarios de 
las medidas concretas tomadas hasta el momento para 
promover la pluralidad en los espacios informativos y 
de tertulias de actualidad política, así como de las ac-
tuaciones llevadas a cabo por los medios de comunica-
ción públicos ante las quejas de falta de pluralidad por 
parte de algunos de los partidos políticos presentes en 
esta Cámara.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2014

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
Presidente del GP de C’s Diputado del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre el control de 
legalitat en l’actuació de l’empresa priva-
da que gestiona a Barcelona el lloguer d’un 
conjunt d’habitatges dotacionals proce-
dents de Regesa i de la Fundació Pisos de 
Lloguer
Tram. 250-01237/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75806 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, 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 sobre el control del compliment de 
les condicions dels habitatges dotacionals procedents 
de Regesa i la Fundació pisos de lloguer venuts a em-
preses privades per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Durant el primer semestre de 2013 Regesa i la Funda-
ció Pisos de Lloger, del Consell Comarcal del Barce-
lonès, van procedir a vendre al inversor privat Colon 
Viviendas SII S.A., filial del grup Lazora (gestionat 
per Azora Inversiones), els drets de superfície cons-
tituïts sobre finques municipals situades a Barcelona, 
en concret a la Travessera de les Corts i als Carrers 
Agrera, Manel Sancho i Passeig d’Urrutiu, amb un to-
tal de 298 habitatges dotacionals, en règim de lloguer 
a 25 anys.

És molt important destacar que es tracta d’uns habi-
tatges qualificats com a dotacionals –clau 10hj, amb 
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forta vocació pública, al servei de col·lectius específics 
amb necessitats residencials temporals construïts so-
bre sòls públics afectes, que res tenen a veure amb els 
habitatges de protecció oficial que són susceptibles de 
tràfic jurídic.

És per això que l’administració pública competent en 
matèria d’habitatge i també de polítiques socials, tant 
la local com la Generalitat de Catalunya han de vetllar 
especialment per tal que es mantinguin les condicions 
socials exigibles per garantir la igualtat d’oportunitats 
i l’equitat en l’accés al ús d’aquests habitatges i que 
els llogaters reuneixin les condicions exigides pels ha-
bitatges dotacionals, específicament pensats com ha bi-
tat ges d’emancipació per a joves, per a gent gran i per 
d’altres col·lectius amb especials dificultats per accedir 
a un habitatge digne, i també que es controli el preu 
efectiu del lloguer, que mantingui el seu caràcter asse-
quible i que no es vegi desvirtuat per condicions con-
tractuals estranyes, per obligacions complementàries 
no previstes en la llei com ara la imposició de llogar 
simultàniament places d’aparcament, o trasters, o la 
imposició de quotes de despeses complementàries de 
manteniment i comunes, no regulades.

El cert és però que com a conseqüència de la venda 
dels drets de superfície d’aquestes promocions a la re-
ferida empresa immobiliària Colon Viviendas SIIS.A., 
filial del grup Lazora (gestionat per Azora Inversio-
nes) s’han detectat tot un seguit d’irregularitats o com 
a mínim clàusules confuses, complementàries etc. 
com ara la repercussió del impost de béns immobles 
als llogaters o el cobrament de conceptes genèrics i no 
justificats com a despeses comunitàries per les que 
no es presenten justificants; tot això no es pot consi-
derar que sigui un «pacte» lliurament convingut entre 
les parts– quan legalment el pagament dels impostos 
sobre els immobles correspon al propietari, tant més 
en aquests supòsits d’habitatges dotacionals, amb fina-
litat social, en que el preu de lloguer és un factor de-
terminant, totalment reglat per l’administració, no sent 
admissible que es permeti que l’empresa compradora 
repercuteixi noves quantitats com aquestes de forma 
no justificada, arbitrària i no prevista en els contrac-
tes, o que en tot cas no ha estat possible negociar-ho 
de forma lliure entre les parts, atès que si bé el Pla pel 
Dret a l’Habitatge contempla que la persona arrenda-
dora pot percebre, a més a més de la renda, la resta 
de repercussions que autoritza la legislació d’arrenda-
ments urbans, aquesta llei preveu la possibilitat de re-
percutir l’IBI al arrendatari, sempre que es complei-
xen els requisits del seu article 20 que diu que «es pot 
pactar en el contracte que les despeses generals per 
l’adequat sosteniment de l’immoble, els seus serveis, 
tributs, càrregues, que corresponguin a l’habitatge ar-
rendat, siguin a càrrec de l’arrendatari.» La qüestió és 
que perquè la repercussió sigui vàlida, és imprescin-
dible que consti per escrit. En canvi, si el contracte de 
lloguer no regula aquesta qüestió, s’entendrà que les 

despeses de la CPP, els tributs, els impostos, estan in-
closos en el preu del lloguer.

Per tant, s’hauria de comprovar abans és el tipus de 
contracte que tenen, si preveu o no aquesta repercus-
sió, per tal com existeixen indicis en el sentit que el 
motiu pel qual els estan fent canviar el contracte és 
precisament perquè els subscrits amb Regesa no con-
templaven aquestes repercussions i en els nous les in-
trodueixen, sense possibilitat real de resistir-s’hi per 
part dels llogaters.

És absolutament inadmissible que s’obligui a aquells 
que tenen dret a accedir a un d’aquests habitatges do-
tacionals a arrendar places d’aparcament quan no es-
tan vinculades legalment, ni es pot obligar a fer-ho.

Tampoc és admissible que s’obligui als usuaris que ja 
disposaven d’un contracte de lloguer a que el renovin, 
paguin nova fiança, se’ls demanin avals complementa-
ris i a més no se’ls retornin o es retardi el retorn de les 
fiances anteriors.

Tampoc és admissible que s’obligui a subscriure de-
terminades assegurances de continent quan legalment 
correspon assumir aquests riscos al propietari.

Existeixen indicis que no es respecten en tots els casos 
les llistes de prioritat per l’assignació d’aquests habi-
tatges protegits, conforme a les normes que en regulen 
l’accés.

Finalment, però no menys greu, tampoc és admissible 
que es vulgui limitar el dret a la pròrroga d’aquests 
contractes, que s’introdueixin clàusules per admetre 
publicitat o per donar conformitat a ser inclosos en re-
gistres de morosos.

Totes aquests situacions són conegudes pel Consorci 
de l’Habitatge de Catalunya, en que participa la Gene-
ralitat de Catalunya, i a més són actuacions que cons-
titueixen una clara infracció de la llei del dret a l’ha-
bitatge, del pla de dret a l’habitatge, de la legislació 
d’arrendaments i en definitiva són actuacions abusives 
donat que no existeix igualtat d’oportunitats ni capaci-
tat de negociació ni de buscar alternatives entre l’em-
presa arrendadora i els arrendataris.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern a que, ja 
sigui directament en exercici de les competències en 
matèria d’habitatge i polítiques socials d’habitatge, ai-
xí com a través del Consorci del habitatge de Barce-
lona: 

1. Revisi el contingut, condicions i formes d’actuació 
que està seguint l’empresa immobiliària Colon Vivien-
das SII S.A., filial del grup Lazora (gestionat per Azo-
ra Inversiones) en la selecció d’usuaris, redacció i 
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contingut dels contractes, fixació de rendes, despeses 
complementàries i en general totes les pràctiques asso-
ciades a la gestió del lloguer i administració dels 298 
habitatges dotacionals, en règim de lloguer a 25 anys, 
construïts sobre finques municipals situades a Barce-
lona, en concret a la Travessera de les Corts i als Car-
rers Agrera, Manel Sancho i Passeig d’Urrutiu, adqui-
rits en règim de compra dels drets de superfície.

2. Obri un expedient disciplinari per determinar les 
irregularitats que s’hagin pogut cometre o que s’esti-
guin cometent i adopti les mesures oportunes per san-
cionar aquestes actuacions i per corregir totes les irre-
gularitats.

3. Escolti i atengui personalment als representants dels 
llogaters de tots aquests edificis, directament i a tra-
vés de la Federació d’Associacions de Veïns i veïnes 
de Barcelona, per tal d’escoltar i comprovar les denún-
cies i ampliar la informació d’irregularitats, i en doni 
compte a aquest parlament.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre els projectes 
de millora de la carretera N-141 entre Anglès 
i Salt i la protecció de les valls del Ter i del 
Brugent
Tram. 250-01238/10

Presentació
Grup Mixt, Marc Sanglas i Alcantarilla, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75863 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Els grups sotasignants, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

Recentment s’ha publicat l’estudi informatiu i l’estu-
di d’impacte ambiental «Millora general. Condicio-
nament. Corredor Brugent-Ter. Carretera N-141e, PK 
105+730 al 112+500. Tram: Bescanó-Salt», tram co-
negut com a «variant de Bescanó», per la millora de 
l’actual carretera N-141 en el tram indicat.

Sent conscients de la necessitat urgent de millores a 
la N-141 entre Vilanna i Salt, el projecte és un greu 
atemptat al riu Ter i té un cost de diner públic molt 
elevat. Les millores necessàries a la N-141 es podrien 
dur a terme de manera molt més econòmica i menys 
impactant. Consideracions de tipus formal, tècnic, so-
cial, econòmic i ambiental, indiquen que la variant de 
Bescanó es tracta d’un projecte inadequat i no ajustat 
a dret.

El projecte afecta greument espècies i hàbitats d’inte-
rès comunitari prioritari i espais inclosos a la Xarxa 
Natura 2000, i que són objecte de fons europeus per la 
conservació del medi natural, com són el projecte eu-
ropeu Life «Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter» 
(anys 2010-2013) i el projecte Life «Potamo Fauna» 
(2014-2017).

A més a més, al sector del Mal Pas, on el traçat es pro-
jecta damunt de l’actual curs del riu Ter, es requerei-
xen actuacions que poden suposar complicacions tèc-
niques i sobrecostos no avaluats. L’actuació prevista 
pot comportar complicacions geològiques (despreni-
ments), tant durant les fases executiva com d’explota-
ció de la via, així com impactes en forma de conta-
minació, etc., que no són prou considerats. Tampoc es 
consideren el risc d’accidents i de vessaments de pro-
ductes tòxics (olis, gasoils, àcids...) en la hidrologia su-
perficial que es poden donar tan en l’execució de les 
obres com pel trànsit motoritzat posterior.

El projecte presenta una manca d’estudi d’alternatives. 
Només presenta com a suposades alternatives dues va-
riants pràcticament idèntiques, sense plantejar cap al-
tra alternativa real de traçat. Ni tan sols estudia una 
«alternativa 0», quan precisament l’objectiu del pro-
jecte és la millora de la carretera N-141, i que tindria 
un impacte ambiental i econòmic molt menor. Tampoc 
no estudia cap alternativa pel sud del Ter, fet que es 
considera imprescindible de cara a una veritable i real 
valoració d’alternatives.

Les al·legacions presenten altres arguments que con-
travenen normatives ambientals de diverses adminis-
tracions i que motivarien la retirada i nul·litat del pro-
jecte: 

El projecte desvirtua la legislació comunitària pel que 
fa a l’estudi i avaluació de l’impacte ambiental i s’ano-
mena projecte de millora quan es tracta d’un traçat to-
talment nou per un àmbit actualment intacte.

– Insuficient consideració d’impactes sobre els valors 
ambientals.

– Manca d’avaluació d’impactes acumulatius.

– El projecte no avalua amb prou detall riscos indirec-
tes que pot induir.

– En el tram final (alternatives 1 i 2) es passaria per 
l’extrem oest de les Deveses de Salt, afectant de ma-
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nera irreversible i parcialment els seus valors naturals 
i paisatgístics.

– Les previsions d’augment de trànsit són irreals.

– Treure el trànsit de dins el nucli urbà no justifica l’ar-
gument de perillositat d’acord amb els estudis de si-
nistralitat existents, malgrat la carretera requereix mi-
llores importants per fer-la més segura en altres punts 
del traçat.

– S’incompleix l’Informe d’Abast i del Pla Territorial 
Parcial de les Comarques Gironines.

– No s’estudia l’impacte sobre el patrimoni històrico-
cultural.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la 
següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Analitzar en el marc de les al·legacions presentades 
al projecte «Millora general. Condicionament. Cor-
redor Brugent-Ter. Carretera N-141e, PK 105+730 al 
112+500. Tram: Bescanó-Salt» diversos traçats alter-
natius a les propostes presentades a l’actual projecte 
en tramitació; com podria ser fer la variant entre el riu 
Ter i el nucli urbà, diverses opcions pel sud de Besca-
nó i una alternativa zero i incloure-les a un projecte de 
millora de la N-141e.

2) Executar les millores ja previstes i aprovades en el 
traçat Anglès-Vilanna i estudiar altres accions d’ur-
gència al llarg del traçat.

3) Elaborar una diagnosi de mobilitat de les valls del 
Ter i el Brugent, orientada a la recerca d’alternatives 
de transport col·lectiu que permetin rebaixar el nombre 
de vehicles que hi circulen, en particular a les hores de 
màxim trànsit. 

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt; 
Marc Sanglas i Alcantarilla, Roger Torrent i Ramió, 
diputats del GP d’ERC; Dolors Camats i Luis, porta-
veu, Marc Vidal i Pou, diputat, del GP ICV-EUiA

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 12/2014, sobre l’Institut Català d’Onco-
logia, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00034/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 75427 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

A la Presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’informe de fis-
calització núm. 12/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu a l’Institut Català d’Oncologia, exercicis 
2009 i 2010.

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

Barcelona, 24 de juliol de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

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

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (de l’1.09.2014 al 
15.09.2014).
Finiment del termini: 16.09.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.07.2014.
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00011/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 75537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 75537)

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 a 
la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del rè-
gim electoral general (tram. 270-00011/10).

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu 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 13/2014, sobre els comptes anuals d’Ai-
gües de Blanes, SA, corresponent al 2011
Tram. 258-00026/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 75428 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’informe de fis-
calització núm. 13/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu a Aigües de Blanes, SA, comptes anuals, 
exercici 2011.

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

Barcelona, 24 de juliol de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

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

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (de l’1.09.2014 al 22.09.2014).
Finiment del termini: 23.09.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.07.2014.
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 75052; 75053; 75055 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

Reg. 75052

A la Mesa de la Diputació Permanent

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40.4 del Reglament del Parlament, us comu-
nica que el diputat Antoni Font Renom substituirà la 
diputada Marta Llorens i Garcia en la Diputació Per-
manent del Parlament.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 75053

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 67.4 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Albert Batet i Canadell d’aquest grup 
parlamentari ha estat designat per a formar part de la 
Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 75055

A la Mesa de la Diputació Permanent

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 40.4 del Reglament del Parla-
ment, us comunica que el diputat Marc Sanglas i Al-
cantarilla substituirà el diputat Oriol Junqueras i Vies, 
així com la diputada Alba Vergés i Bosch  substitui-

rà la diputada Marta Rovira i Vergés, en la Diputació 
Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
555/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
respecte dels drets humans de la població 
de l’Iraq
Tram. 290-00500/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 75105 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 555/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el respecte dels drets humans de la població de l’Iraq 
(tram. 290-00500/10), us trameto, en annex, còpia de 
l’escrit que el director general de Relacions Exteriors 
va trametre al director general per al Magrib, Àfrica, 
Mediterrani i Pròxim Orient, del Ministeri d’Afers Ex-
teriors i Cooperació el passat dia 21 de juliol.

Barcelona, 23 de juliol de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 560/X, sobre l’Informe de fiscalització 
25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, 
corresponent al 2011
Tram. 290-00501/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 75163 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

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 560/X, sobre l’Infor-
me de fiscalització 25/2013, sobre la Biblioteca de Ca-
talunya, corresponent al 2011 (tram. 290-00501/10), us 
informo del següent:

S’acompanya en annex informe de data 30 de juny de 
2014, sobre el seguiment realitzat a les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes recollides en l’informe 
de fiscalització 25/2013 de la Biblioteca de Catalunya, 
corresponent a l’exercici de 2011.

Barcelona, 21 de juliol de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Control del compliment de la Resolució 
582/X, sobre el garantiment de les condici-
ons de puntualitat, freqüència i informació 
als usuaris dels serveis de transport públic 
de viatgers per carretera
Tram. 290-00522/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 75450 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

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 582/X, sobre el ga-
rantiment de les condicions de puntualitat, freqüència 
i informació als usuaris dels serveis de transport pú-
blic de viatgers per carretera (tram. 290-00522/10), us 
informo del següent:

Els serveis d’inspecció de la Direcció General de 
Transports i Mobilitat duen a terme el seguiment con-
tinu i permanent sobre les condicions dels serveis de 

transport públic de viatgers per carretera per garan-
tir que es presti en les condicions establertes per l’ad-
ministració, pel que fa a freqüències i puntualitat dels 
serveis i informació als ciutadans.

En aquest sentit, també duu a terme un seguiment acu-
rat de les tramitacions i respostes de les queixes que 
són formulades pels usuaris dels serveis, mitjançant 
els sistemes establerts de llibres de reclamacions i el 
web.

Barcelona, 24 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
583/X, sobre les obres de connexió amb tren 
i metro de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 290-00523/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 75451 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

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 583/X, sobre les 
obres de connexió amb tren i metro de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat (tram. 290-00523/10), us informo 
del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha sol-
licitat de forma reiterada al Ministeri de Foment l’ini-
ci de les obres de l’accés ferroviari a la terminal T1 
de l’aeroport de Barcelona, adjudicades l’any 2010. En 
el mateix sentit, ha lliurat al Ministeri de Foment una 
proposta d’execució per fases i finançament amb parti-
cipació publicoprivada, a fi de garantir el finançament 
i impuls de l’actuació.

En relació amb les obres de connexió de la línia 9 del 
metro amb l’aeroport de Barcelona - el Prat, aquest 
Departament està treballant perquè entri en servei el 
2016.

Barcelona, 24 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
690/X, de rebuig de la Proposició de llei or-
gànica de modificació de la Llei orgànica del 
poder judicial, relativa a la justícia universal
Tram. 290-00620/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 75580 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

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 l’apartat 2 de la Resolució 690/X, 
de rebuig de la Proposició de llei orgànica de modifi-
cació de la Llei orgànica del poder judicial, relativa a 
la justícia universal (tram. 290-00620/10), us trameto, 
adjunta, la carta que el dia 23 de juliol he tramès al 
ministre de Justícia.

Barcelona, 24 de juliol de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 82/X, 
sobre les polítiques contra el frau fiscal
Tram. 390-00082/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 75625 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

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 82/X, sobre les polítiques con-
tra el frau fiscal (tram. 390-00082/10), us informo del 
següent:

Les actuacions realitzades per tramitar la provisió de 
places del cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Ge-
neralitat de Catalunya, han estat les següents:

Una vegada que, en data 31 de gener de 2014, va en-
trar en vigor la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 

que crea l’esmentat cos, s’ha realitzat la descripció i 
valoració dels llocs de treball i s’ha tramitat la modi-
ficació de la relació de llocs de treball, donant d’alta 
els 24 llocs pertanyents al Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris, com a requisit previ per a iniciar el procés de 
provisió de llocs de treball d’acord amb la normativa 
de Funció Pública.

En data 14.04.2014 es van publicar al portal dels tre-
balladors de l’Administració de la Generalitat (ATRI) 
i als webs del Departament d’Economia i Coneixe-
ment i de l’Agència Tributària de Catalunya els anun-
cis d’oferiment de treball per a la cobertura de 24 
llocs del Cos Tècnic de Gestors Tributaris. El passat 
26.06.2014 es van realitzar les proves de coneixements 
en dret tributari.

El procés garanteix el compliment dels principis de 
publicitat, concurrència, igualtat, capacitat i mèrit. Els 
candidats han d’acreditar, entre d’altres requisits, el ni-
vell C1 de coneixements de català o superar la pro-
va corresponent. La selecció dels aspirants i l’ordre de 
prelació es realitza en tres fases eliminatòries: valora-
ció de currículum, prova sobre dret tributari general i 
entrevista.

Quant a la iniciació dels processos de selecció per a 
incrementar el nombre d’inspectors del Cos d’Inspec-
ció Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya, 
les actuacions realitzades pel Govern de la Generalitat 
han estat les següents:

Mitjançant Resolució ECO/67/2014, de 16 de gener 
(DOGC 6545, de 22.01.14) es va aprovar el temari de 
l’oposició de l’escala d’inspecció tributària del cos su-
perior d’inspecció i tècnica tributària de la Generali-
tat de Catalunya. Segons el que disposa l’article 6 del 
Decret 2/2010, de 12 de gener, pel qual es regula el 
règim de personal i dels processos de selecció i pro-
visió en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya, 
han de transcórrer sis mesos com a mínim entre la da-
ta d’aprovació del temari i la convocatòria del procés 
selectiu.

Actualment s’estan redactant les bases generals del 
procés selectiu d’accés a l’escala d’inspecció tributària 
del cos superior d’inspecció i tècnica tributària i, de 
forma paral·lela, s’està redactant la convocatòria de la 
corresponent oposició.

Quant als recursos formatius adreçats al personal de 
l’ATC, durant el present exercici 2014 s’ha incrementat 
la formació al voltat d’un 10% respecte de l’any 2013, 
especialment en relació amb els procediments i aplica-
tius destinats a la lluita contra el frau fiscal. La major 
part d’aquesta formació ja s’ha completat abans del dia 
31 de juliol.

Pel que fa a les millores del sistema informàtic tributa-
ri, cal esmentar que s’ha potenciat l’eina de Data Wha-
rehouse en Oracle - BI de què disposa l’Agència Tribu-
tària de Catalunya per tal de tractar d’una manera més 
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eficient les dades tributàries, incorporant la possibili-
tat d’obtenir un major nombre d’informes predefinits i 
permetent que s’hi inclogui un major nombre de dades 
des del sistema transaccional d’aplicació dels tributs, 
G@udi, per a la seva explotació.

També s’han introduït millores informàtiques en la 
gestió de l’Impost de Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, de l’Impost de Successi-
ons i Donacions, i de l’Impost sobre estades en establi-
ments turístics.

S’ha desenvolupat un programa d’ajuda en la trami-
tació telemàtica d’alguns impostos, per promoure 
el compliment voluntari del contribuent i assegurar 
l’aplicació del criteri administratiu en la confecció i 
presentació d’autoliquidacions.

Quant al projecte de llei sobre ordenació de cossos i 
escales d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de 
Catalunya, aquest es troba en fase de redacció, amb 
la finalitat d’adequar les estructures corporatives a les 
diferents funcions i competències actualment assigna-
des i les que hagi d’assumir en el futur. Es va aprovar 
mitjançant acord de Govern la memòria preliminar de 
l’avantprojecte de llei en la sessió del 8 de juliol de 
2014, com a primer tràmit de la futura llei que unifica-
rà en un únic text legal totes les normes de regulació i 
especificitats pròpies del personal funcionari de l’ATC, 
dins del marc de la normativa general de la Funció Pú-
blica.

Pel que fa a la lluita contra el frau fiscal, l’Agència Tri-
butària de Catalunya està elaborant un pla de preven-
ció i lluita contra el frau fiscal, com a base de la seva 
planificació estratègica plurianual, amb la finalitat que 
ja per a 2015 el programa anual d’actuacions i el pla 
de control tributari, que representen respectivament la 
planificació estratègica i operativa anual de l’Agència, 
s’aprovin anualment seguint les seves directrius i ori-
entació.

L’esmentat pla de prevenció i lluita contra el frau fiscal 
ha de recollir, amb una perspectiva que permeti con-
jugar les actuacions immediates amb aquelles altres 
que busquen resultats a més llarg termini, actuacions i 
mesures en ordre al foment del compliment voluntari 
de les obligacions fiscals, el control de les àrees i col-
lectius de risc i, especialment, les mesures de suport 
efectiu al pla, abastant actuacions organitzatives, in-
formatives i preventives, divulgatives i de conscienci-
ació fiscal, de formació i de control tan extensiu con 
intensiu, i tot això de manera que sigui possible la se-
va posterior actualització mitjançant periòdiques revi-
sions.

D’altra banda, els objectius establerts per avaluar el 
compliment del Pla de control tributari per a l’exer-
cici 2013 de l’Agència Tributària de Catalunya s’han 
complert, amb caràcter general, de manera satisfactò-
ria. Malgrat la forta davallada del mercat immobiliari, 
aquest compliment es basa en una adequada realitza-

ció dels procediments de control, investigació i com-
provació així com una acurada selecció dels expedi-
ents a controlar i la informació a tractar.

Pel que fa als resultats 2013, en relació amb el nom-
bre de liquidacions complementàries girades pels òr-
gans de gestió, tant de les delegacions territorials com 
de les oficines liquidadores de districte hipotecari, cal 
destacar en l’Impost sobre transmissions patrimonials 
i actes jurídics la disminució acumulada en la presen-
tació, fruit bàsicament de l’atonia del mercat immobi-
liari i la desfiscalització de bona part de les operacions 
societàries per raó de modificacions legislatives.

També cal esmentar que en data 31.02.2014 ha estat 
publicada al DOGC la Resolució ECO/675/2014, de 25 
de març, per la qual es dóna publicitat als criteris ge-
nerals del Pla de control tributari de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya per a l’any 2014.

El Pla de control tributari de l’Agència Tributària de 
Catalunya per a l’exercici 2014 està integrat per:

– Els criteris generals del Pla, que es fan públics mit-
jançant aquesta resolució, on es fixen i es defineixen 
les principals àrees de risc i també les línies generals 
d’actuació que corresponen a cadascuna d’elles.

– Els plans parcials de cada una de les àrees que te-
nen responsabilitat en el control tributari, com són la 
gestió tributària, la inspecció tributària i la recaptació, 
que tenen caràcter reservat d’acord amb l’article 116 de 
la Llei general tributària. Cada pla parcial configura el 
desenvolupament dels procediments i les línies d’actu-
ació que han d’efectuar cada una de les àrees, amb una 
previsió tant de les actuacions com dels objectius i pri-
oritats que s’han d’executar durant l’exercici.

D’altra banda, i amb la finalitat d’augmentar el grau 
de compliment voluntari de les obligacions tributàries, 
estan previstes actuacions d’informació i requeriment 
a possibles no declarants de diferents impostos, tant 
pel que fa a presentació d’autoliquidacions a ingressar 
com a declaracions censals.

Pel que fa a l’increment de mitjans de l’Àrea Central de 
Delictes Econòmics del Cos dels Mossos d’Esquadra 
per tal d’afrontar amb més eficàcia la lluita contra el 
frau fiscal i cooperar amb l’Agència Tributària de Ca-
talunya, cal esmentar que, des de la creació d’aquesta 
Àrea amb l’entrada en vigor del Decret 415/2011, de 
13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la 
Direcció General de la Policia, s’han dut a terme de-
terminades accions per tal de potenciar-la així com les 
unitats que en depenen, per a la persecució d’aquests 
tipus d’il·lícits penals.

En concret, les accions que s’han dut a terme han estat 
incrementar el nombre d’efectius i dotar els agents de 
la formació específica necessària per al desenvolupa-
ment eficaç de les investigacions i d’una formació alta-
ment especialitzada, atès que la investigació d’aques-
tes formes delictives requereix coneixements anàlegs a 
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la formació de què disposa un auditor, un comptable o 
un funcionari de l’Administració Tributària; el darrer 
curs de formació es va realitzar l’any passat.

Actualment, la Unitat Adjunta de la Divisió d’Investi-
gació Criminal (UA DIC) se centra en la investigació 
dels delictes contra l’Administració Pública que, per la 
seva rellevància o per assignació directa de la Fiscalia 
Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Orga-
nitzada de la Fiscalia General de l’Estat, siguin sus-
ceptibles d’un tractament especialitzat, així com tam-
bé dels delictes de corrupció entre particulars (article 
286 bis Codi Penal) quan aquests revesteixin un caràc-
ter especialment greu.

La UA DIC també investiga de manera subsidiària 
els delictes sobre l’ordenació del territori i urbanisme 
(articles 319 i 320 Codi Penal) quan estan relacionats 
amb activitats corruptes.

Quant a l’augment de la col·laboració interadministra-
tiva en matèria tributària, amb data 19 de setembre de 
2012 es va signar el conveni marc entre la Generalitat 
de Catalunya i les diputacions catalanes. Aquest con-
veni estableix diferents nivells de col·laboració dins de 
l’àmbit tributari per tal d’aconseguir millorar l’eficàcia 
en la gestió tributària, en la prestació dels serveis que 
es donen a la ciutadania i en la lluita contra el frau. 
En desenvolupament d’aquest conveni s’ha implantat 
la xarxa Tributs de Catalunya.

Posteriorment han estat signats: el conveni de da-
ta 17.09.2013, publicat mitjançant Resolució 
ECO/185/2014, de 28 de gener, pel qual es determinen 
les actuacions previstes a l’acord segon del conveni 
mar; una addenda de data 17.02.2014, publicada mit-
jançant Resolució ECO/414/2014, de 21 de febrer, per 
a la realització d’una prova pilot d’actuacions de gestió 
recaptatòria d’ingressos de dret públic; i un nou con-
veni de data 30.04.2014, publicat mitjançant Resolu-
ció ECO/938/2014, de 30 d’abril, per a la prestació de 
serveis de recepció i registre de declaracions i docu-
mentació amb informació tributària a les oficines dels 
organismes tributaris de les diputacions.

Consegüentment, s’ha posat en funcionament una fi-
nestreta única, un portal que permet el lliurament vo-
luntari de dades fiscals i la col·laboració en la recapta-
ció executiva.

Actualment es troba en fase de consolidació i ampli-
ació tant la xarxa d’oficines on es troba implantada la 
finestreta única, per tal de passar de les 53 inicials a 
les 150 possibles, com les Administracions tributari-
es que la composen, i s’han iniciat converses amb en-
titats locals en ordre a la seva integració a Tributs de 
Catalunya

Finalment, pel que fa a la promoció de la col·laboració 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AE-
AT) per a permetre a la Generalitat l’accés a les dades 
fiscals dels contribuents catalans, cal esmentar que en 

el marc del Consejo Superior i del Consejo territori-
al para la dirección y coordinación de la gestión tri-
butaria s’han establert diferents línies d’actuació que 
permeten l’intercanvi o disposició regular de la infor-
mació tributària existent en les bases de dades gestio-
nades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
i l’Agència Tributària de Catalunya.

Entre altres actuacions, s’ha establert la gestió com-
partida d’un cens únic de contribuents, l’intercanvi 
periòdic de fitxers corresponents a informació tribu-
tària necessària per a l’aplicació dels tributs que gesti-
ona cadascuna de les dues agències i la remesa puntu-
al d’informació que es sol·liciti que resulti d’utilitat en 
una determinada campanya o projecte de naturalesa 
tributària.

Així mateix, es permet l’accés puntual a les diferents 
bases de dades tributàries d’ambdues agències mitjan-
çant consultes específiques o l’agrupació d’informació 
rellevant, a través de filtres o paràmetres que es poden 
establir en funció dels objectius que es busquen.

Mitjançant el grup de treball format per representants 
de l’Agència Tributària de Catalunya i la Delegació Es-
pecial de l’AEAT a Catalunya, es poden realitzar ac-
tuacions conjuntes de les diferents unitats inspectores 
de les dues agències tributàries, respectant els àmbits 
competencials respectius, amb l’objectiu de ser més 
eficaços en la lluita contra el frau fiscal.

Barcelona, 24 de juliol de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 90/X, 
sobre l’energia
Tram. 390-00090/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 75578 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

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 90/X, sobre l’energia (tram. 
390-00090/10), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), que insta a redactar un pla na-
cional de transició energètica amb el màxim consens 
polític, econòmic i social que tingui en compte les no-
ves tendències sobre:

1r. L’aplicació dels principis rectors continguts en 
l’Agenda 2020 de la Unió Europea sobre les energies 
fòssils i les emissions contaminants.
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2n. Una acció potent relativa a l’estalvi i l’eficiència.

3r. L’increment de la mobilitat elèctrica.

4t. El foment de les xarxes tancades.

5è. El foment de l’autoconsum.

Atenent els requeriments als quals fan referència les 
mocions 63/X, 90/X i 91/X, aprovades pel Parlament 
de Catalunya, l’Acord de Govern sobre l’impuls del 
Pacte nacional per a la sobirania energètica, aprovat 
el passat 15 d’abril de 2014, estableix l’elaboració d’un 
Pacte nacional per a la sobirania energètica de Cata-
lunya.

Aquest Pacte nacional per a la sobirania energètica, 
serà elaborat per un comitè coordinador creat a tal 
efecte, amb representació de diversos Departaments 
de la Generalitat de Catalunya i de l’IREC, sota el li-
deratge del Departament d’Empresa i Ocupació.

Tal com estableix l’Acord de govern indicat anterior-
ment, el comitè coordinador elaborarà tant les bases 
del Pacte nacional, com els contactes amb els agents 
econòmics i socials, entitats acadèmiques i professio-
nals, organitzacions de la societat civil i grups polítics 
amb la finalitat de generar un consens ampli vers la 
transició energètica de Catalunya.

Pel que fa a l’apartat b), que insta a donar suport a 
l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 
en totes les seves línies de recerca i, especialment, en 
la investigació en energia eòlica marina en aigües pro-
fundes.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
d’Empresa i Ocupació i el Departament d’Economia i 
Coneixement, forma part del patronat de l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya (IREC), donant su-
port a les activitats que desenvolupa en els àmbits de la 
recerca, el desenvolupament i la innovació energètica.

Concretament, tant el Departament d’Empresa i Ocu-
pació com el Departament d’Economia i Coneixe-
ment, en la condició de patrons de l’IREC, realitzen 
una aportació econòmica anual, que ha estat duent-se 
a terme des de la constitució de l’IREC, amb la fina-
litat de donar suport al desenvolupament de les seves 
activitats.

Aquest suport a les activitats que desenvolupa l’IREC 
forma part del desplegament de l’estratègia de la po-
lítica energètica de Catalunya, que té com a objectiu, 
entre altres, impulsar la recerca i el desenvolupament 
en el sector de l’energia i fomentar la innovació tecno-
lògica en aquest àmbit.

En aquest sentit, el Pla de l’Energia i Canvi Climà-
tic 2012-2020 recull la necessitat de potenciar l’IREC, 
centre emblemàtic de la recerca energètica a Catalu-
nya, que té les tecnologies d’estalvi i eficiència ener-
gètica com a principal camp d’actuació, i desenvolu-
pa també nombrosos projectes d’R+D en altres àmbits, 

com ara les energies renovables o els nous materials 
per a tecnologies energètiques, on Catalunya té teixit 
científic i tecnològic i importants interessos de futur.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 91/X, 
sobre la política energètica
Tram. 390-00091/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 75579 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.07.2014

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 91/X, sobre la política ener-
gètica (tram. 390-00091/10), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 1) que insta a dur a terme les ini-
ciatives polítiques i jurídiques corresponents en defen-
sa dels interessos dels ciutadans de Catalunya, com la 
interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei de l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, del sec-
tor elèctric, o la presentació de recursos contenciosos 
administratius contra l’aplicabilitat de la normativa 
esmentada.

En compliment de l’acord adoptat pel Govern de la 
Generalitat en la seva reunió d’11 de març, a proposta 
del Departament d’Empresa i Ocupació, el Gabinet Ju-
rídic de la Generalitat va presentar en data 26 de març 
de 2014 un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tri-
bunal Constitucional en relació amb els articles 3.13 
a), 9, 15, 33.5, 38.8, 40, 43.5, 46, 51, 52 i la disposició 
final segona de la llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric.

Pel que fa a l’apartat 2) que insta a crear, en el termini 
d’un mes a comptar de l’aprovació d’aquesta moció, 
una comissió d’experts en matèria energètica que in-
clogui també representants del Govern i membres d’or-
ganitzacions socials i que estudiï els mecanismes le-
gals de què disposa la Generalitat per a influir en la 
fixació del preu de l’energia.

Atenent els requeriments als quals fan referència les 
mocions 63/X, 90/X i 91/X, aprovades pel Parlament 
de Catalunya, l’Acord de Govern sobre l’impuls del 
Pacte nacional per a la sobirania energètica, aprovat 
el passat 15 d’abril de 2014, estableix l’elaboració d’un 
Pacte nacional per a la sobirania energètica de Cata-
lunya.
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Aquest Pacte nacional per a la sobirania energètica, 
serà impulsat per un comitè coordinador creat a tal 
efecte, amb representació de diversos Departaments 
de la Generalitat de Catalunya i de l’IREC, sota la di-
recció del Departament d’Empresa i Ocupació.

Tal com estableix l’Acord de govern indicat anterior-
ment, el comitè coordinador elaborarà tant les bases 
del Pacte nacional, com els contactes amb els agents 
econòmics i socials, entitats acadèmiques i professio-
nals, organitzacions de la societat civil i grups polítics 
amb la finalitat de generar un consens ampli vers la 
transició energètica de Catalunya.

Pel que fa a l’apartat 3) que insta a traslladar al Go-
vern de l’Estat la necessitat que porti a terme una au-
ditoria energètica independent dels costos de la gene-
ració de l’energia per a cadascuna de les tipologies de 
generació, de la composició del dèficit tarifari, que in-
clogui una revisió dels conceptes prescindibles en un 
mercat competitiu basat en l’eficiència, la independèn-
cia energètica i les energies netes, i també la metodolo-
gia de retribució de la producció, el transport i la dis-
tribució de l’energia.

Donant compliment a la Moció 53/X, aprovada pel 
Parlament de Catalunya el passat 24 d’octubre de 2013, 
en relació amb el procés de reforma del sector elèctric 
que està duent a terme el Ministeri d’Indústria, Ener-
gia i Turisme, el Conseller d’Empresa i Ocupació va 
traslladar per carta al Ministre d’Indústria, Energia i 
Turisme, el 3 de desembre de 2013, la necessitat de dur 
a terme diferents accions relacionades amb l’esmentat 
procés de reforma del sector elèctric.

Entre aquestes accions sol·licitades al Govern de l’Es-
tat, destaca la realització d’una auditoria energètica in-
dependent de la composició del dèficit tarifari elèctric, 
que inclogui una revisió dels conceptes prescindibles 
en un mercat competitiu i basat en l’eficiència, la inde-
pendència energètica i les energies netes, així com de 
la metodologia de retribució de la producció, el trans-
port i la distribució.

S’adjunta còpia de la carta del Conseller d’Empresa i 
Ocupació al Ministre d’Industria, Energia i Turisme 
de data 15 de maig de 2014 donant trasllat de la moció 
91/X punt 3.

Pel que fa a l’apartat 4) que insta a convocar de ma-
nera imminent la Taula de la Pobresa Energètica de 
Catalunya, amb l’objectiu d’avaluar i acordar, amb la 
participació de tots els agents socials de Catalunya, 
quines són les mesures que cal continuar impulsant a 
curt termini i quins són els fonaments que cal establir 
per a construir un nou model de prestació dels serveis 
bàsics.

En data 1 de juliol de 2014 el Govern ha constituït per 
Acord de Govern la Taula sobre la pobresa energèti-
ca, que serà l’òrgan de concertació social i d’assesso-
rament per fer front a la situació de les persones amb 

vulnerabilitat energètica a Catalunya. Aquesta mesura 
dóna continuïtat a la labor que va iniciar el Govern el 
passat mes de desembre quan, davant l’increment del 
cost de l’energia i les dificultats d’una part de la pobla-
ció per assumir el cost dels serveis bàsics, va aprovar 
un decret llei per incloure al Codi de Consum de Cata-
lunya una primera definició de persones vulnerables i 
establir restriccions a la interrupció dels subministra-
ments energètics en els mesos d’hivern.

Així, la Taula té com a objectius remetre al Parlament 
propostes com ara una definició de persona amb vul-
nerabilitat energètica, els mínims vitals de proveïment 
energètic a garantir, models de tarifes socials i meca-
nismes per a la seva sostenibilitat, o bé criteris d’ava-
luació de la pobresa energètica.

Forma part de la Taula de la pobresa energètica el de-
partament d’Empresa i Ocupació –que la presidirà a 
través del secretari d’Empresa i Competitivitat–, el de-
partament de Territori i Sostenibilitat, el departament 
de Benestar i Família, el departament d’Economia i 
Coneixement, dos representants de les associacions de 
consumidors, l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya, l’ajuntament de 
Barcelona, Endesa, Gas Natural, Repsol, Aseme, Cà-
ritas Diocesana, la Fundació Mambré, Creu Roja, la 
Taula del Tercer Sector, Ecoserveis, Cooperativa Tar-
puna i la Coordinadora d’assemblees de treballadors/
es en atur de Catalunya. Amb aquesta composició es 
garanteix la participació dels diferents agents impli-
cats en aquesta situació. D’altra banda i en compliment 
de l’acord per al Diàleg Social Permanent, també s’hi 
incorporarà el representant dels agents econòmics i 
socials.

Pel que fa a l’apartat 5) que insta a iniciar la revisió, 
durant el primer semestre del 2014, del Pla de l’ener-
gia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 davant els 
canvis legislatius existents i els previstos en la refor-
ma energètica en curs del Govern de l’Estat, que pre-
veuen una desincentivació de les energies renovables, 
de les polítiques d’estalvi i eficiència energètica i de la 
cogeneració. Aquesta revisió ha d’adaptar les previsi-
ons numèriques del pla actual i les estratègies d’actu-
ació i ha de mantenir l’aposta decidida per les energi-
es renovables, la generació distribuïda, l’autoconsum 
i l’estalvi i l’eficiència energètics, per tal d’afavorir el 
canvi d’un sistema centralitzat de producció d’energia 
elèctrica cap a un altre que s’articuli per mitjà de sis-
temes de generació descentralitzats que permetin un 
control democràtic i social, amb l’objectiu d’aconse-
guir un model que faci possible una sobirania energè-
tica completa i que Catalunya pugui satisfer els objec-
tius quantitatius i qualitatius de la Unió Europea pel 
que fa a disposar d’una energia segura, competitiva i 
sostenible. Així mateix, ha de donar suport als 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.
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El Govern té previst modificar el PECAC 2012-2020 
d’acord amb les recomanacions que faci el Pacte Naci-
onal per a la Sobirania Energètica.

Pel que fa a l’apartat 6) que insta a promoure la sus-
pensió del procediment d’autorització demanat per 
Red Eléctrica de España, amb l’objectiu de replantejar 
i tornar a estudiar, amb relació al ramal de la línia de 
molt alta tensió de Santa Coloma de Farners a Riuda-
renes, els aspectes següents:

a) Que s’estudiï si, en les circumstàncies socioeconò-
miques actuals i, a mitjà termini, és imprescindible la 
línia de 400 kV o si és suficient la línia actual.

b) Que, en cas que es consideri imprescindible el refor-
çament de la línia per a atendre les necessitats de sub-
ministrament actuals, s’estudiï la possibilitat de con-
vertir l’actual línia de 132 kV en una línia de 220 kV.

c) Que si, malgrat els estudis i replantejaments ante-
riors, es considera imprescindible la instal·lació de la 
línia de 400 kV, aquesta instal·lació s’executi de mane-
ra soterrada, ja que és una solució de viabilitat tècnica 
demostrada.

El Departament d’Empresa i Ocupació ha contractat 
el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya per a 
la redacció de l’estudi «Anàlisis de la necessitat actual 
de la línia elèctrica aèria a 400 kV, doble circuit, d’en-
trada i sortida a la subestació de Riudarenes de la línia 
Vic-Bescanó, de la viabilitat de substituir-la pel pas de 
la línia actual de 132 kV a 220 kV i estudi de la viabi-
litat tècnica de soterrar l’esmentada línia» a on s’ana-
litzaran específicament els tres aspectes assenyalats en 
aquest punt de la Moció.

Pel que fa a l’apartat 7) que insta a:

a) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè s’atribueixin a les tecnologies de coge-
neració, com les plantes de tractament de purins, igual 
que es fa amb les tecnologies renovables, uns paràme-
tres retributius que donin lloc a un marge d’operació 
positiu que els permeti de continuar funcionant i te-
nir l’oportunitat d’emprendre mesures de gestió per a 
adaptar els costos d’operació al nou marc.

b) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè, fins la data d’entrada en vigor del re-
ial decret que regula l’activitat de producció d’ener-
gia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, 
cogeneració i residus, es retribueixi les plantes de 
tractament de purins amb cogeneració associada i de 
producció de biogàs amb digestió anaeròbica de la 
mateixa manera que fins la publicació del Reial decret 
llei 9/2013.

c) Estudiar de manera immediata mesures de suport 
financer per a les empreses que veuen amenaçada llur 
viabilitat a conseqüència del reial decret que regula 
la producció d’energia elèctrica, com ara la papere-
ra Alier, SA i les plantes de tractament de purins d’Al-

carràs, Juneda (dues plantes), Miralcamp, l’Esquirol - 
Santa Maria de Corcó i les Masies de Voltregà.

a) D’una banda s’adjunta còpia de la carta del Con-
seller d’Empresa i Ocupació al Ministre d’Industria, 
Energia i Turisme de data 15 de maig de 2014 donant 
trasllat de la resolució 91/X punt 7a).

D’altra banda, el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya va presentar al·legacions a la proposta de Re-
ial Decret pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renova-
bles, cogeneració residus, així com també a la pro-
posta d’Ordre per la qual s’aproven els paràmetres 
retributius de les instal·lacions tipus aplicables a deter-
minades instal·lacions de producció d’energia elèctri-
ca a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració 
i residus. Aquestes al·legacions presentades, així com 
les reunions mantingudes entre membres del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació i la Secretaria d’Estat 
d’Energia, han tingut la finalitat d’instar el govern cen-
tral a que redueixi l’impacte sobre les instal·lacions 
d’aprofitament d’energies renovables, cogeneració i re-
sidus, que produirien les propostes de Reial Decret i 
Ordre esmentades anteriorment.

A més a més, el Departament d’Empresa i Ocupació 
va presentar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turis-
me el passat mes d’abril un document que recollia una 
valoració a nivell de tot l’Estat de l’impacte econòmic 
sobre les instal·lacions de cogeneració segons la pro-
posta d’ordre del Ministeri per la qual s’aproven els 
paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplica-
bles a determinades instal·lacions de producció d’ener-
gia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, co-
generació i residus.

En base a aquest impacte desproporcionat sobre la vi-
abilitat de les instal·lacions de cogeneració, el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació va proposar al Ministeri 
una millora de la retribució econòmica per a aques-
tes instal·lacions, mitjançant un conjunt de mesures 
específiques de modificació de la proposta d’Ordre, 
amb l’objectiu de mantenir el màxim nombre possi-
ble d’instal·lacions de cogeneració en operació, tenint 
en compte el seu paper clau per a la competitivitat i 
la continuïtat de les activitats industrials i l’ocupació. 
Tal com recollia aquest document, la reducció de la 
retribució econòmica que ha comportat l’aprovació de 
determinats canvis regulatoris (nous impostos energè-
tics, obligació de compra de drets d’emissió de CO2 i 
l’eliminació del complement d’eficiència energètica i 
del complement d’energia reactiva) han suposat ja un 
greu impacte sobre la rendibilitat econòmica de les 
instal·lacions de cogeneració.

Pel que fa a la retribució econòmica de les instal-
lacions d’assecatge de purins, la Generalitat de Cata-
lunya va enviar al Ministeri d’Indústria, Energia i Tu-
risme en data 23 de maig de 2014 un document en el 
qual es recollia un conjunt de diverses millores de la 
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retribució econòmica proposada en l’esmentada Ordre 
per a aquestes instal·lacions, amb la finalitat de trobar 
una solució econòmica viable per a aquestes plantes.

b) La Generalitat de Catalunya ha tramès al Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme la necessitat de propo-
sar una moratòria per a les plantes de tractament de 
purins fins a finals de l’any 2015 (és a dir, mantenir la 
retribució econòmica que percebien fins l’aprovació de 
l’RDL 9/2013), amb la finalitat de trobar una solució 
factible i definitiva a la problemàtica de la gestió dels 
purins.

D’altra banda, les al·legacions presentades pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya a la proposta d’Ordre 
per la qual s’aproven els paràmetres retributius de les 
instal·lacions tipus aplicables a determinades instal-
lacions de producció d’energia elèctrica a partir de 
fonts d’energia renovables, cogeneració i residus van 
recollir la necessitat d’establir la mateixa moratòria in-
dicada anteriorment també per a les plantes de purins.

S’adjunta còpia de la carta del Conseller d’Empresa i 
Ocupació al Ministre d’Industria, Energia i Turisme 
de data 15 de maig de 2014 donant trasllat de la reso-
lució 91/X punt 7b).

c) El Departament d’Empresa i Ocupació va trametre 
al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a l’abril de 
2014 un Estudi en el que proposava les següents me-
sures concretes de modificació de la Proposta d’Ordre 
de paràmetres retributius aplicables a instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica a partir de fonts renova-
bles, cogeneració i residus:

– Mesura 1: Eliminació del nombre mínim i màxim 
d’hores anuals de funcionament

– Mesura 2: Utilització dels rendiments elèctrics equi-
valents mínims exigits legalment

– Mesura 3: Descompte en el valor econòmic del ca-
lor útil

– Mesura 4: Modificació dels paràmetres retributius 
per a plantes amb funcionament discontinu

– Mesura 5: Modificació de la vida útil regulatòria de 
les plantes de cogeneració incloses en la Disposició 
addicional sisena del RD 661/2007

– Mesura 6: Revisió trimestral dels paràmetres de re-
tribució a la operació

L’adopció d’aquestes mesures per part del Ministeri 
suposaria una disminució molt important del impacte 
financer per a les empreses que tenen instal·lacions de 
producció d’energia a partir de fonts renovables, coge-
neració i residus.

Pel que fa a l’apartat 8) que insta a reconduir, o a de-
sestimar, en cas que no siguin adaptables, els diversos 
plans especials en tràmit de les centrals de biomassa 
projectades a Catalunya i que no s’adeqüen a la nova 
estratègia del Govern per a promoure l’aprofitament 

energètic de la biomassa forestal i agrícola, estratègia 
que prioritza l’aprofitament dels usos energètics de la 
biomassa atenent criteris d’eficiència i diversificació i 
que aposta per no impulsar noves plantes de producció 
elèctrica.

L’aprovació del RDL 1/2012, aprovat el gener de l’any 
2012, va suposar un fre a la implantació de les instal-
lacions d’aprofitament de les d’energies renovables a 
Espanya, atès que el nou marc regulatori no permet 
garantir una rendibilitat mínima per a les noves instal-
lacions d’energies renovables.

En aquest sentit, si es manté el marc regulatori actual, 
no es preveu de cara a futur la implantació de noves 
instal·lacions d’aprofitament de biomassa per a genera-
ció d’energia elèctrica.

A més a més, l’Estratègia per a promoure l’aprofita-
ment energètic de la biomassa forestal i agrícola, apro-
vada pel Govern el febrer de 2014, prioritza la utilitza-
ció de la biomassa forestal per a usos tèrmics directes 
per part dels consumidors finals enfront a la generació 
d’energia elèctrica.

Pel que fa a l’apartat 9) que insta a demanar al Govern 
de l’Estat que porti a terme la modificació en profundi-
tat del funcionament del mercat elèctric, amb la revisió 
del funcionament de les subhastes d’energia, l’exclusió 
de les instal·lacions ja amortitzades del mercat elèctric 
(pool) i el garantiment d’una retribució justa segons el 
cost de producció efectiu, amb l’objectiu de reduir el 
dèficit tarifari i garantir un sistema transparent, equi-
tatiu i de foment de les energies renovables.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha trasllat 
al Govern de l’Estat en diverses ocasions la necessitat 
de modificar profundament el funcionament del mer-
cat elèctric.

D’una banda, abans de la presentació de la refor-
ma elèctrica per part del govern central, el Conseller 
d’Empresa i Ocupació va trametre al Ministre d’In-
dústria, Energia i Turisme, el passat juny de 2013, una 
carta en la qual es manifestaven les preocupacions del 
Govern de la Generalitat de Catalunya respecte la re-
forma elèctrica plantejada pel govern central, incorpo-
rant els principis d’una proposta pròpia de reforma del 
sector elèctric espanyol, la qual va incloure una alter-
nativa al model actual de mercat de producció d’ener-
gia elèctrica.

Aquesta proposta va consistir en un nou model de 
mercat de producció d’energia elèctrica basat en un 
mercat a termini majoritari amb lliurament físic per 
diferències, en el qual s’ubicaria la generació hipocar-
bònica (centrals nuclears; d’energies renovables, ex-
ceptuant les grans centrals hidroelèctriques; i de co-
generació d’altra eficiència –les centrals tèrmiques 
convencionals amb major rendiment energètic–), junt 
amb un mercat spot marginalista més reduït, en el 
qual entrarien en competència la resta de tecnologi-
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es (grans centrals hidroelèctriques, centrals de carbó 
i cicles combinats). Aquestes tecnologies continuarien 
participant també en els mercats de serveis d’ajust del 
sistema elèctric espanyol.

D’altra banda, una vegada presentada la reforma elèc-
trica per part del govern central, donant compliment a 
la Moció 53/X, aprovada pel Parlament de Catalunya 
el passat 24 d’octubre de 2013, en relació amb el pro-
cés de reforma del sector elèctric, el Conseller d’Em-
presa i Ocupació va traslladar per carta al Ministre 
d’Indústria, Energia i Turisme, el 3 de desembre de 
2013, la necessitat de dur a terme diferents accions re-
lacionades amb l’esmentat procés de reforma del sec-
tor elèctric.

Entre aquestes accions sol·licitades al Govern de l’Es-
tat, destaca la realització d’una modificació profunda 
del funcionament del mercat elèctric, amb la revisió del 
funcionament de les subhastes d’energia i la garantia 
d’una retribució justa segons el cost de producció efec-
tiu, amb l’objectiu de reduir el dèficit tarifari i garan-
tir un sistema transparent, equitatiu i de foment de les 
energies netes.

S’adjunta carta del Conseller d’Empresa i Ocupació al 
Ministre d’Industria, Energia i Turisme de data 15 de 
maig de 2014 donant trasllat de la moció 91/X punt 9.

Barcelona, 25 de juliol 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 94/X, 
sobre el sector agroalimentari i el problema 
dels purins
Tram. 390-00094/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 74804 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito.

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció amb número 
de tramitació 390-00094/10, sobre 94/X, sobre el sec-
tor agroalimentari i el problema dels purins, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 

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

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller,  del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
74804).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (del 23.09.2014 al 14.10.2014) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 15.10.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.07.2014.

Control del compliment de la Moció 102/X, 
sobre la situació del Programa de desenvo-
lupament rural de Catalunya
Tram. 390-00102/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 74805 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito.

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la moció amb nú-
mero de tramitació 390-00102/10, sobre 102/X, sobre 
la situació del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
74805).
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Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 07.10.2014 al 27.10.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 28.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.07.2014.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Decret de 
venda no sedentària
Tram. 354-00315/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 75678).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 31.07.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en diver-
ses concentracions en actes electorals del 
Partit Popular de Catalunya durant la cam-
panya de les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 354-00316/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 75885).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
30.07.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre la possible 
vinculació amb els negocis de la família de 
Jordi Pujol i Ferrusola
Tram. 354-00317/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 75930).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 31.07.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Roger Torné davant 
la Comissió de la Infància perquè informi so-
bre el seu projecte social de millorament del 
benestar de la infància mitjançant el contac-
te amb la natura
Tram. 356-00777/10

Sol·licitud

Presentació: Dolors López Aguilar, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72658).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 24.07.2014.

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
de Família davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informi sobre el 
Pla integral de suport a la família
Tram. 356-00782/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 74064).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 22.07.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Salut i Família da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració perquè presenti la Memòria del 2013 
del Servei de Compatriota a Compatriota i 
expliqui la situació de la immigració a Cata-
lunya
Tram. 356-00784/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 74586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 22.07.2014.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Ajuda als Infants del 
Món, Adopta, Ajuda’m, Bradopta, Ecai Ge-
nus, Ipi i Yamuna davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè pre-
sentin l’institut col·laborador d’organismes 
acreditats per a l’adopció
Tram. 356-00785/10

Sol·licitud

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Pere Bosch Cuenca, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Laura Massana Mas, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, David Fernàndez i 
Ramos, del Grup Mixt (reg. 74660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 22.07.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català de Foment de 
la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè expliqui 
les funcions i les línies de treball de l’entitat
Tram. 356-00787/10

Sol·licitud

Presentació: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Marta Vilalta i Tor-
res, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parla-
mentari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 

Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
74795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 25.07.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec Joves Empresaris davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
presenti la sectorial de joves empresaris de 
Pimec
Tram. 356-00790/10

Sol·licitud

Presentació: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup 
Parlamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 
75104).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 31.07.2014.

Sol·licitud de compareixença de José An-
tonio Bruna Vilanova, conseller del Consell 
General d’Aran, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la seva 
posició amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 356-00791/10

Sol·licitud

Presentació: Àlex Moga i Vidal, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Josep Cosconera Carabas-
sa, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Dolors López Aguilar, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà Ga-
lan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel 
Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 75161).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 31.07.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats Catala-
nes d’Acció Social davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè presenti l’informe 
«Indicadors socials a Catalunya amb relació 
al context estatal i europeu»
Tram. 356-00792/10

Sol·licitud

Presentació: Marc Vidal i Pou, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 75418).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 31.07.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Díaz 
Morello, consellera de Turisme, Comerç i 
Consum del Consell General d’Aran, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre la seva posició amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 356-00793/10

Sol·licitud

Presentació: Àlex Moga i Vidal, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Josep Cosconera Carabas-
sa, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Sara Vilà Galan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Dolors López Aguilar, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Isabel Vallet 
Sànchez, del Grup Mixt (reg. 75423).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 31.07.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Infància de Ca-
talunya davant la Comissió de la Infància 
perquè exposi les conclusions de l’acte del 
25è aniversari de la Convenció sobre els 
drets de l’infant
Tram. 356-00794/10

Sol·licitud

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jo-
sé Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 75460).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 24.07.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè Catalunya d’UNICEF da-
vant la Comissió de la Infància perquè exposi 
les conclusions de l’acte del 25è aniversari 
de la Convenció sobre els drets de l’infant
Tram. 356-00795/10

Sol·licitud

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jo-
sé Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 75460).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 24.07.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec Joves Empresaris davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè presenti la sectorial de joves 
empresaris de Pimec
Tram. 356-00797/10

Sol·licitud

Presentació: Montserrat Ribera i Puig, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i 
Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, del Grup 
Parlamentari Socialista, Josep Enric Millo i Rocher, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, José Manuel Villegas Pérez, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, 
del Grup Mixt (reg. 75499).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 24.07.2014.



4 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

4.53.10. INFORMACIó 101

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Comerç davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè informi sobre el 
Decret de venda no sedentària
Tram. 356-00798/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
75677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 31.07.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en diverses concentra-
cions en actes electorals del Partit Popu-
lar de Catalunya durant la campanya de les 
eleccions al Parlament Europeu
Tram. 356-00800/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 75884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
30.07.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pujol i 
Soley davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre els esdeveniments 
que el vinculen amb el frau fiscal
Tram. 356-00801/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75913).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 31.07.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pujol i 
Soley, expresident de la Generalitat, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè do-
ni compte dels fets que ha admès amb re-
lació a fons dipositats a l’estranger sense 
complir les obligacions fiscals i del seu com-
portament durant l’exercici de la presidència 
de la Generalitat
Tram. 356-00802/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Grup Mixt (reg. 75927).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 31.07.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Matè-
ries Secretes o Reservades amb el conseller 
d’Interior sobre la presència de grups feixis-
tes a Catalunya
Tram. 355-00092/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 5 de la Co-
missió de Matèries Secretes o Reservades, tinguda el 
24.07.2014.

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00135/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 5 de la Co-
missió de Matèries Secretes o Reservades, tinguda el 
24.07.2014.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Genís Matabosch, direc-
tor del Festival Internacional de Circ Ciutat 
de Figueres, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00729/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença d’Anna Mulà, en representa-
ció de la Comissió de Protecció dels Drets 
dels Animals del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona i de la Fundació Franz Weber, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 353-00730/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença de Joan Ramon Graell, pre-
sident de l’Associació de Professionals del 
Circ, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00731/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença de Blaï Mateu Trias, en re-
presentació de la companyia Baró d’Evel 
Cirk, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00733/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Veterinaris de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00734/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Compareixença de Joyce Hatheway Poole, 
de la Universitat de Cambridge, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 353-00735/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença de Carmen Maté, llicencia-
da en ciències biològiques en l’especialitat 
de zoologia per la Universitat de Barcelo-
na, en representació de l’Agència d’Ecolo-
gia Urbana de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00737/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença de Jaume Fatjó, doctor en 
veterinària i director de la Càtedra Funda-
ció Afinitty «Animals i Salut» de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00738/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Compareixença de Marta Tafalla, doctora en 
filosofia per la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00741/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença de Ramon Garcia, auxiliar 
sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia 
de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 353-00742/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença de Rafael Arencón, coordi-
nador del Grup de Defensa del Circ amb Ani-
mals, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00744/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença de Vicent Llorca i Barreres, 
director de la revista «Zirkólika», amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 353-00745/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença de Jaume Mateu i Bullich, 
Tortell Poltrona, director del Circ Cric i fun-
dador de Pallassos sense Fronteres, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 353-00746/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.
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Compareixença d’Adela Cortina, catedràti-
ca d’ètica i filosofia de la Universitat de Va-
lència, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00747/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença d’Enys Faggioni, empresari 
del Gran Circo Americano, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00748/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença de Carles Raluy, director del 
Circ Raluy, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00749/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

Compareixença de Gaetano Montico, presi-
dent del Sindicat Autònom d’Ensinistradors 
d’Animals, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00750/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
13, tinguda el 23.07.2014, DSPC-C 472.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00069/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 76045 / Coneixement: 31.07.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, del 30 de juliol a l’1 d’agost de 2014, s’encarre garà 
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del despatx del seu Departament la vicepresidenta del 
Govern i consellera de Governació i Relacions Insti-
tucionals.

Cordialment,

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 113/2014, de 18 de juliol, d’en-
càrrec del despatx del conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals 
del 30 de juliol a l’1 d’agost de 2014, és publicat al 
DOGC 6675, del 30 de juliol de 2014.
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 11 de juny del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a 
secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el 
síndic Sr. Andreu Morillas Antolín, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de 
fiscalització 12/2014, relatiu a l’Institut Català d’Oncologia, exercicis 2009 i 2010.  
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 10 de juliol de 2014 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització del sector públic de Catalunya, 
emet aquest informe arran de les funcions que li són encomanades en la Llei 18/2010, de 
la Sindicatura de Comptes. 


Aquesta fiscalització ha tingut el seu origen en l’aplicació del que disposa l’article 71 del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 


1.1. OBJECTE I ABAST 


L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de regularitat de l’activitat economicofinancera 
de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) corresponent als exercicis 2009 i 2010. 


Els objectius fixats s’han adreçat a avaluar que l’entitat presenta la informació economi
cofinancera conforme als principis comptables que li són d’aplicació i que ha desenvolupat 
la seva activitat d’acord amb la legalitat vigent. En concret s’han fiscalitzat els estats i 
comptes anuals dels dos exercicis de l’àmbit temporal de l’informe, l’àrea de contractació i 
les despeses de personal. 


En l’apartat de conclusions s’hi fan constar les observacions i les recomanacions que es 
desprenen del treball realitzat. 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 


El treball de fiscalització s’ha desenvolupat d’acord amb els principis i normes d’auditoria 
aplicables al sector públic, mitjançant la realització de totes aquelles proves i proce
diments d’auditoria que s’han considerat necessaris per obtenir evidències que permetin 
suportar les conclusions d’aquest informe. 


El treball de fiscalització s’ha realitzat sense limitacions, excepte pel que fa a la fiscalització 
de l’execució pressupostària de les operacions de l’exercici i pel fet de no haver disposat 
de la documentació de les comandes de béns i subministraments sol·licitada per a la 
fiscalització de l’àrea de contractació. 


1.3. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.3.1. Creació i objecte 


El Servei Català de la Salut fou autoritzat a crear l’empresa pública Institut Català d’On
cologia (ICO) per l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del 7 de febrer del 
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1995, el qual es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2029, del 24 
de març del 1995. 


L’ICO es va constituir el 5 d’abril del 1995 i es regeix pels seus Estatuts, que figuren 
publicats com a annex de l’Acord de Govern del 7 de febrer del 1995, i que han estat 
modificats parcialment pels acords de Govern del 27 de juny del 1995, del 10 de gener del 
2000 i del 4 de desembre del 2001 i per la disposició addicional novena del Decret 
127/2000, del 3 d’abril, d’estructuració del Departament d’Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació1. 


L’article 1 dels seus Estatuts defineix l’ICO com una empresa pública que té naturalesa 
d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la Generalitat, l’actuació 
de la qual s’ajusta al dret privat. 


L’article 2 dels estatuts Estableix que l’objectiu primordial de l’ICO és dirigir, gestionar i 
prestar serveis d’atenció oncològica en els àmbits assistencial, docent i de recerca, així 
com dissenyar i realitzar estudis i qualsevol activitat relacionada amb l’epidemiologia i el 
control del càncer. 


L’article 3 estableix les funcions de l’ICO en relació amb l’atenció oncològica i l’article 16 
estableix que l’ICO i l’Institut Català de la Salut (ICS) o les entitats sanitàries que s’escaigui 
en cada cas, establiran convenis de col·laboració per coordinar adequadament les seves 
actuacions amb les activitats dels centres assistencials amb els quals l’ICO té relació. 


1.3.2. Estructura organitzativa 


L’article 4 dels Estatuts estableix que els òrgans de govern de l’ICO són el Consell d’Ad
ministració, el conseller delegat o consellera delegada i el director o directora. 


El Consell d’Administració és l’òrgan superior de direcció i de control de l’Institut i està 
compost per entre set i tretze membres, un dels quals n’ocupa la presidència, un altre la 
vicepresidència i un ocupa el càrrec de conseller delegat. Així mateix, hi ha un nombre 
d’entre quatre i deu vocals, dels quals un ho és en representació de les associacions 
catalanes de lluita contra el càncer i un altre en representació del Departament d’Univer
sitats, Recerca i Societat de la Informació. 


Aquests càrrecs són nomenats pel Govern, tots a proposta del titular del Departament de 
Salut excepte el representant del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 


1. Actualment Departament d’Economia i Coneixement. 
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Informació, que ho és a proposta del seu titular. Els càrrecs tenen una durada de quatre 
anys i poden ser reelegits successivament per períodes de temps iguals. 


El càrrec de secretari del Consell d’Administració és designat pel Consell d’Administració, 
d’entre un dels seus membres o pot recaure en una persona externa.  


A les sessions del Consell d’Administració, a més dels seus membres també hi assisteix 
amb veu però sense vot el director o directora de l’ICO. 


A les sessions del Consell d’Administració dels anys 2009 i 2010 hi van assistir les per
sones següents: 


President: 

Ramón López i Lozano (fins l’1.2.2009) 

Francesc Moreu i Orobitg (des de l’1.2.2009 fins a l’1.12.2009) 

Josep Maria Vilà i Cortasa (des de l’1.12.2009)



Vicepresident: 

Jerónimo Navas i Palacios (fins al 24.3.2009) 

Miquel Gómez i Clarés (des del 24.3.2009), Departament de Salut



Vocals: 
Mònica Almiñana i Riqué, Regió Sanitària de Barcelona 
Joan Lluís Borràs i Balada, Hospital Sant Joan de Reus 
Xavier Corbella i Virós, Hospital Universitari de Bellvitge 
Josep Antoni Díaz Salanova, Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer 
Isabel de Diego i Levy-Picard, Departament d’Economia i Coneixement 
Montserrat Figuerola i Batista, Institut Català de la Salut 
Antoni Gilabert i Perramon (fins l’1.12.2009), Servei Català de la Salut 
Carme Casas i Puig (des de l’1.12.2009), Servei Català de la Salut 
Octavi Julià i Arcusa, Departament de Salut 
Dolores de Oya Calderón, Associació Catalana Lluita Contra el Càncer 
Joan Roca i Acin (fins al 21.4.2009), Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
Jordi Cartanyà i Solé (des del 21.4.2009), Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa 


Secretari: 

Josep Inglés Lodos 



Durant el període fiscalitzat el càrrec de conseller delegat va recaure en la persona que 
ocupava la presidència del Consell d’Administració. 
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Són funcions del Consell d’Administració, entre d’altres, fixar els criteris d’actuació de l’ICO 
dins el marc dels seus objectius; elaborar anualment el programa d’actuació, d’inversions i 
de manteniment i sotmetre’l a l’aprovació del Govern de la Generalitat per mitjà del De
partament d’Economia i Coneixement; aprovar la memòria anual de l’entitat; elaborar el 
pressupost d’explotació i de capital i presentar els comptes anuals al Departament d’Eco
nomia i Coneixement per mitjà del Departament de Salut; avaluar periòdicament els pro
grames d’actuació i els seus resultats; aprovar la plantilla de personal laboral, així com el 
seu règim retributiu, dins els límits legalment establerts; aprovar els contractes d’obres, 
serveis i subministraments que faci l’entitat; aprovar els convenis i els acords de col·la
boració que s’estableixin amb entitats públiques o privades, i acordar el nomenament i, si 
s’escau, la separació del càrrec de director i de la resta de càrrecs de l’estructura de 
gestió i administració. 


El conseller delegat té les funcions de representar l’empresa per delegació del Consell 
d’Administració, exercir totes les funcions que el Consell d’Administració li delegui, i ator
gar poders amb les facultats que detalli, entre les quals li correspon i donar-ne compte al 
Consell d’Administració. 


Al director li correspon formular propostes pel que fa a la planificació i a la programació de 
les activitats de l’entitat; dirigir, gestionar, coordinar, inspeccionar i controlar totes les uni
tats, els serveis, les instal·lacions, les dependències i les activitats de l’entitat; executar els 
acords del Consell d’Administració; contractar el personal i exercir-ne el comandament; 
administrar el patrimoni de l’entitat; gestionar, controlar i inspeccionar les finances i la 
comptabilitat i ordenar els pagaments amb l’abast i els límits que li atribueixi el Consell 
d’Administració. El càrrec de director general va estar ocupat des de l’1 de maig del 2006 
fins al 20 de gener del 2010 per Joaquim Esperalva Iglesias, i a partir del dia 22 de gener 
per Candela Calle Rodríguez. 


L’ICO està assistit per un Consell Assessor que es compon d’onze vocals designats pel 
Consell d’Administració, entre professionals de reconeguda experiència en les matèries 
que constitueixen l’objecte de l’ICO.  


1.3.3. Activitat i recursos estructurals i humans 


L’ICO és un centre públic i monogràfic que aplega de manera integral, dins de la mateixa 
organització, la prevenció, l’assistència, la recerca i la formació especialitzada en càncer. 
Disposa d’una àrea d’hospitalització i de diverses àrees de serveis terapèutics per portar a 
terme la seva activitat assistencial.  


L’ICO disposa de tres centres, a l’Hospitalet de Llobregat, Girona i Badalona, que treballen 
conjuntament amb tres hospitals universitaris de l’ICS: l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital 
Doctor Josep Trueta i l’Hospital Germans Trias i Pujol, respectivament. A més, l’any 2010 
tenia establerta una xarxa de col·laboració amb disset hospitals comarcals. 
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L’ICO és el centre oncològic de referència per a 2.624.000 habitants, que inclouen la po
blació de la xarxa d’hospitals comarcals amb què col·labora, el que representa a l’entorn 
del 40% de la població adulta de Catalunya. 


El 31 de desembre del 2010 l’ICO disposava de cent seixanta-cinc llits i comptava amb 
nou-cents vuitanta-vuit empleats, dels quals set-cents noranta-un eren personal assisten
cial. L’ICO disposava també d’onze acceleradors lineals per desenvolupar la seva activitat 
assistencial. 


L’any 2010 l’ICO va realitzar 6.564 altes hospitalàries, 24.607 primeres visites de consultes 
externes i 163.854 visites successives; en l’hospital de dia, 47.383 tractaments de quimio
teràpia, 58.523 extraccions i 25.621 altres tractaments. Es van realitzar 4.944 tractaments 
de radioteràpia, 849 tractaments de braquiteràpia i 125 tractaments de radiocirurgia. 


Des del punt de vista docent, l’ICO duu a terme formació de pregrau, residència i postgrau 
i formació continuada en col·laboració amb tres universitats: Universitat de Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Girona. 


L’ICO va crear la Fundació Privada Institut Català d’Oncologia (FICO), que tenia per ob
jecte la millora de la qualitat de vida dels malalts de càncer i dels seus familiars, en un 
entorn de suport social en el mateix ICO. 


El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Acord de l’1 de juny del 2010, va aprovar la inte
gració de la FICO a l’ICO en el marc d’un Pla de racionalització i simplificació de l’estruc
tura del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 


El 15 de juliol del 2010 el Consell d’Administració de l’ICO va aprovar que l’institut fos el 
destinatari del romanent patrimonial i dels actius i passius de la FICO el 31 de maig del 
2010. 


L’ICO també participa com a patró en la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bell
vitge (IDIBELL), que té per objecte promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre 
la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la 
ciència de la vida i de la salut. 


1.3.4. Control intern 


En virtut del que estableix l’article 71.2 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya i en compliment del Pla anual d’auditories que, per a cada exercici econòmic, 
aprova el conseller o consellera d’Economia i Coneixement, la Intervenció Adjunta per a la 
Seguretat Social va efectuar el control financer de l’ICO mitjançant dues auditories de 
caràcter limitat per als anys 2009 i 2010. 
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Les conclusions d’aquests informes fan referència, entre altres àmbits, al de la contractació 
administrativa; al de la gestió pressupostària, i a l’economicofinancer. L’abast dels informes 
també inclou les operacions amb entitats vinculades, la contractació laboral i els convenis i 
contractes de gestió de serveis sanitaris. 


Per altra banda, els comptes anuals de l’ICO dels exercicis 2009 i 2010 van ser objecte 
d’una auditoria externa realitzada per l’empresa Faura-Casas Auditors Consultors, SL.  


L’any 2009 l’informe d’auditoria va expressar una opinió favorable amb tres limitacions a 
l’abast i diverses excepcions per incertesa.  


Les limitacions a l’abast fan referència a la falta d’enregistrament de la seu social de 
l’Hospital Duran i Reynals; a la no justificació documental dels actius adscrits en el moment 
de la constitució, i a la manca de lliurament al Servei Català de la Salut (CatSalut) de les 
inversions realitzades a l’Hospital Duran i Reynals. 


Les excepcions per incertesa fan referència a la manca de la signatura de les clàusules 
que preveuen els ingressos del sistema de compra de serveis en base poblacional dels 
centres de Badalona i Girona; a la regularització que es pogués derivar de la conciliació 
definitiva entre el resultat de l’anàlisi efectuada pel CatSalut i els imports rebuts per l’entitat 
durant els exercicis 2006-2009 en concepte de finançament del cost dels increments 
retributius derivats del compliment del VII Conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública (XHUP), i al fet que diversos convenis de col·laboració amb hospitals de l’ICS 
estaven pendents de formalització. 


L’any 2010, l’informe d’auditoria va expressar una opinió favorable amb limitacions a l’abast 
i una excepció. 


Les limitacions a l’abast fan referència al fet que el seguiment comptable no preveia el 
registre de les fases d’execució pressupostària però incloïa les mateixes tres limitacions de 
l’exercici anterior. 


L’informe incloïa també una excepció semblant a la de l’exercici anterior, referent a la 
manca de signatura de les clàusules que preveu el sistema de compra de serveis en base 
poblacional amb el CatSalut dels centres de Badalona i Girona i al criteri de reconèixer 
aquests imports en l’exercici que es liquidaven. 


1.3.5. Normativa 


La principal normativa d’aplicació a l’ICO és la següent:  


•	 Reial decret legislatiu 1/1995, del 24 de març, pel qual s’aprova l’Estatut dels tre
balladors. 
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•	 Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). 


•	 Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, que regula la relació laboral de caràcter especial 
del personal d’alta direcció. 


•	 Reial decret 2/2000, del 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de con
tractes de les administracions públiques (TRLCAP). 


•	 Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP). 


•	 Reial Decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 


•	 Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema sanitari català, modificada per la 
Llei 11/1995, del 29 de desembre. 


•	 Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’empresa 
pública catalana. 


•	 Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. 


•	 Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2009. 


•	 Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2010. 


•	 Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en 
matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. 


•	 Ordre del 28 d’agost del 1996, per la qual s’aprova el Pla general de comptabilitat 
pública de la Generalitat de Catalunya. 


•	 Decret 243/2004, del 30 de març, modificat pel Decret 120/2008, del 17 de juny, que 
regula determinats aspectes de la contractació laboral de la Generalitat de Catalunya. 


1.3.6. Informació objecte d’examen 


La informació objecte d’examen ha estat la Liquidació del pressupost, el Balanç de situa
ció, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos 
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d’efectiu i la Memòria, corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre del 
2009 i del 2010.  


També s’ha fiscalitzat la documentació relativa als procediments i les despeses de la con
tractació d’obres, subministraments i prestacions de serveis de l’entitat realitzades en el 
decurs dels anys fiscalitzats, així com els procediments de contractació i les despeses 
relacionades amb el personal de l’entitat. 


Quant a l’àmbit temporal l’informe es refereix als exercicis 2009 i 2010, encara que quan ha 
estat necessari, per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació anterior o pos
terior. 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


2.1. PRESSUPOST 


Les lleis 15/2008 i 25/2009, ambdues del 23 de desembre, van aprovar els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per als exercicis 2009 i 2010, dels quals formaven part, 
entre altres, els pressupostos de l’Institut Català d’Oncologia, dotats amb 168,78 M€ i 
164,72 M€, respectivament. 


Quadre 1. Liquidació del pressupost de l’exercici 2009 


Grau Estructura 
Pressupost Pressupost Drets  d’execució liquidació 


Capítols d’ingressos inicial Modificacions definitiu liquidats % % 


3. Taxes i altres ingressos 154.352.107,43 0,00 154.352.107,43 150.129.878,27 97,3 93,4 


4. Transferències corrents 1.648.000,00 0,00 1.648.000,00 1.631.156,56 99,0 1,0 


5. Ingressos patrimonials 97.447,73 0,00 97.447,73 352.749,04 362,0 0,2 


6. Inversions reals 7.897.875,64 0,00 7.897.875,64 3.882.875,64 49,2 2,4 


8. Variació d’actius financers 4.789.220,97 0,00 4.789.220,97 4.789.220,97 100,0 3,0 


Total ingressos 168.784.651,77 0,00 168.784.651,77 160.785.880,48 95,3 100,0 


Grau Estructura 
Pressupost Pressupost Obligacions d’execució liquidació 


Capítols de despeses inicial Modificacions definitiu reconegudes % % 


1. Remuneracions al personal 52.860.058,44 0,00 52.860.058,44 54.740.737,16 103,6 34,9 


2. Despeses béns corr. i serveis 102.079.039,41 0,00 102.079.039,41 94.677.447,65 92,7 60,3 


3. Despeses financeres 268.994,13 0,00 268.994,13 337.201,31 125,4 0,2 


6. Inversions reals 12.989.678,28 0,00 12.989.678,28 6.728.874,02 51,8 4,3 


9. Variació de passius financers 586.881,51 0,00 586.881,51 586.880,80 100,0 0,4 


Total despeses 168.784.651,77 0,00 168.784.651,77 157.071.140,94 93,1 100,0 


Superàvit/Dèficit 3.714.739,54 


Imports en euros. 

Font: Liquidació del pressupost del 2009, Institut Català d’Oncologia.
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Quadre 2. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 


Grau Estructura 
Pressupost Pressupost Drets d’execució liquidació 


Capítols d’ingressos inicial Modificacions definitiu liquidats % % 


3. Taxes i altres ingressos 148.439.542,59 124.128,77 148.563.671,36 148.299.238,66 99,8 95,9 


4. Transferències corrents 1.644.606,35 0,00 1.644.606,35 1.508.200,74 91,7 1,0 


5. Ingressos patrimonials 96.139,48 (63.299,69) 32.839,79 23.226,56 70,7 0,0 


6. Inversions reals 8.167.977,85 (816.797,79) 7.351.180,06 749.749,70 10,2 0,5 


8. Variació d’actius financers 6.368.970,40 (636.897,04) 5.732.073,36 4.087.811,45 71,3 2,6 


Total ingressos 164.717.236,67 (1.392.865,75) 163.324.370,92 154.668.227,11 94,7 100,0 


Grau Estructura 
Pressupost Pressupost Obligacions d’execució liquidació 


Capítols de despeses inicial Modificacions definitiu reconegudes % % 


1. Remuneracions al personal 53.427.628,84 330.707,09 53.758.335,93 53.801.799,31 100,1 33,9 


2. Despeses béns corr. i serveis 92.777.076,56 963.332,75 93.740.409,31 93.743.675,84 100,0 59,1 


3. Despeses financeres 490.434,91 (89.042,18) 401.392,73 349.025,57 87,0 0,2 


6. Inversions reals 17.386.410,36 (2.597.863,41) 14.788.546,95 10.221.422,37 69,1 6,4 


9. Variació de passius financers 635.686,00 0,00 635.686,00 635.686,00 100,0 0,4 


Total despeses 164.717.236,67 (1.392.865,75) 163.324.370,92 158.751.609,09 97,2 100,0 


Superàvit/Dèficit (4.083.381,98) 


Imports en euros. 

Font: Liquidació del pressupost del 2010, Institut Català d’Oncologia.



Els comptes anuals tancats el 31 de desembre del 2009 de l’Institut van ser aprovats pel 
Consell d’Administració en la sessió del 20 de maig del 2010 i enviats a la Sindicatura el 9 
de juny del 2010. La Liquidació del pressupost presenta uns drets liquidats de 160,79 M€ i 
unes obligacions reconegudes de 157,07 M€. Els comptes anuals de l’exercici 2010 van 
ser aprovats pel Consell d’Administració en la sessió del 16 de juny del 2011 i enviats a la 
Sindicatura el 15 de juliol d’aquell mateix any. La Liquidació del pressupost presenta uns 
drets liquidats de 154,67 M€ i unes obligacions reconegudes de 158,75 M€. 


El grau d’execució del pressupost d’ingressos va ser d’un 95,3% i d’un 94,7% en els 
exercicis 2009 i 2010, respectivament. La quasi totalitat dels ingressos de l’Institut, el 
93,4% en l’exercici 2009 i el 95,9%, en el 2010, provenen del capítol 3, Taxes i altres in
gressos, que corresponen principalment a ingressos del CatSalut per prestació de ser-
veis assistencials. L’execució de les despeses va ser, respectivament, d’un 93,1% i d’un 
97,2%, el 60,0% de les quals, aproximadament, corresponen a despeses de béns cor
rents i serveis. 


En l’exercici 2009 l’ICO va registrar un superàvit pressupostari de 3,71 M€, resultat d’un su
peràvit en operacions corrents de 2,36 M€, un dèficit en operacions de capital de 2,86 M€ i 
un superàvit en operacions financeres de 4,20 M€. En l’exercici 2010 va registrar un dèficit 
pressupostari de 4,08 M€, resultat d’un superàvit en operacions corrents d’1,94 M€, un 
dèficit en operacions de capital de 9,47 M€ i un superàvit en operacions financeres de 
3,45 M€. 


17 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 12/2014



Quadre 3. Resultat pressupostari, exercicis 2009 i 2010 


Resultat pressupostari Exercici 2009 Exercici 2010 


Ingressos corrents 


Despeses corrents 


152.113.783,87 


149.755.386,12 


149.830.665,96 


147.894.500,72 


Resultat per operacions corrents 2.358.397,75 1.936.165,24 


Ingressos de capital 


Despeses de capital 


3.882.875,64 


6.728.874,02 


749.749,70 


10.221.422,37 


Resultat per operacions de capital (2.845.998,38) (9.471.672,67) 


Resultat pressupostari per operacions no financeres (487.600,63) (7.535.507,43) 


Ingressos financers 


Despeses financeres 


4.789.220,97 


586.880,80 


4.087.811,45 


635.686,00 


Resultat pressupostari per operacions financeres 4.202.340,17 3.452.125,45 


Saldo pressupostari 3.714.739,54 (4.083.381,98) 


Imports en euros. 

Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2009 i 2010, Institut Català d’Oncologia. 



El Romanent de tresoreria de l’ICO, que quantifica el superàvit o el dèficit de finançament 
acumulat i a curt termini, era negatiu en 1,35 M€ i en 8,80 M€, al tancament dels exercicis 
2009 i 2010, respectivament. 


Quadre 4. Romanent de tresoreria el 31 de desembre del 2009 i del 2010 


Concepte 31.12.2009 31.12.2010 


Drets pendents de cobrament 


Obligacions pendents de pagament  


Fons líquids 


Saldos de dubtós cobrament 


77.495.651,63 


(82.576.416,75) 


3.011.004,70 


(715.849,68) 


68.195.811,13 


(80.687.994,89) 


2.981.686,65 


(706.008,36) 


Romanent de tresoreria (1.353.910,74) (8.804.488,75) 


Imports en euros. 

Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2009 i 2010, Institut Català d’Oncologia. 



De la fiscalització d’aquesta àrea es desprenen les observacions següents: 


a) Aprovació de l’avantprojecte de pressupost de l’exercici 2009 


El Consell d’Administració va aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’exercici 2010 en la 
sessió del dia 16 de setembre del 2009. Tanmateix, l’ICO no ha facilitat a la Sindicatura 
cap Acta del Consell d’Administració en què s’aprovés l’avantprojecte de pressupost de 
l’entitat corresponent a l’exercici 2009. 
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b) Execució i seguiment del pressupost 


Durant els exercicis 2009 i 2010 l’lCO no va fer un seguiment detallat del pressupost apro
vat pel Parlament, sinó que ho va fer del pressupost de gestió, el qual tenia l’estructura del 
Compte de pèrdues i guanys. 


Al final de cadascun dels anys, l’ICO va confeccionar la Liquidació del pressupost a partir 
dels saldos i moviments dels comptes de la comptabilitat financera.  


El Consell d’Administració del 16 de juny del 2011 va aprovar les bases d’execució del 
pressupost de l’ICO amb les instruccions per garantir el correcte seguiment de l’execució 
del pressupost. Segons la Direcció de l’Institut, en l’exercici 2012 es va començar a imple
mentar un sistema informàtic que relaciona el pressupost i els estats financers i que permet 
fer un seguiment pressupostari de les operacions. 


Durant l’exercici 2010 el Consell d’Administració va tramitar dues modificacions del pres
supost de gestió, però aquestes modificacions no coincideixen amb les realitzades en la 
Liquidació del pressupost. 


En aquest sentit, la primera modificació del pressupost, presentada a la sessió del Con
sell d’Administració del 17 de març, va ampliar el pressupost de gestió en 6,10 M€, però 
el seu reflex en els crèdits pressupostaris va ser tan sols de 3,87 M€ (increment d’1,85 M€ 
en el capítol 1, de 3,25 M€ en el capítol 2 i disminució de 89.042 € en el capítol 3 i 
1,14 M€ en el capítol 6). El finançament d’aquesta modificació procedia de la liquidació 
del pressupost capitatiu de l’àrea de Badalona i de l’àrea de Girona (vegeu l’apartat 
2.3.1). La segona modificació, del 17 de juny, va ser per l’aplicació del Decret llei 3/2010, 
del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a 
la reducció del dèficit públic. Segons el pressupost de gestió la reducció va ser de 
2,32 M€, mentre que en la Liquidació del pressupost la reducció dels crèdits va ser de 
5,26 M€.  


c) Límits de les dotacions pressupostàries 


Les liquidacions dels pressupostos dels exercicis 2009 i 2010 mostren que en alguns 
capítols de la despesa corrent, les obligacions reconegudes van sobrepassar les dota
cions del pressupost definitiu, sense que s’haguessin efectuat les corresponents modifi
cacions o transferències de crèdit. 


Atès que l’Institut anualment rep subvencions corrents de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’article 30.1 de l’Estatut de l’empresa pública catalana, les dotacions finança
des amb les susdites subvencions havien de tenir caràcter limitatiu. 
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2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ 


El Balanç de situació de l’ICO al tancament dels exercicis 2009 i 2010 presentava un volum 
d’Actiu i de Passiu de 128,40 M€ i de 124,35 M€, respectivament. 


Quadre 5. Balanç de situació 


Estructura 
Variació 


2010-2008  
patrimonial 
31.12.2010 


ACTIU Apartat 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 % % 


A) Actiu no corrent 22.740.861,30 19.272.633,14 21.790.005,48 4,4 18,3 


Immobilitzat intangible 2.2.1.1 765.009,36 868.469,68 883.493,66 (13,4) 0,6 


Immobilitzat material 2.2.1.2 21.280.953,44 14.085.551,27 15.389.362,61 38,3 17,1 


Inversions empreses del grup i assoc. 
llarg termini 2.2.1.3 693.244,95 4.316.958,64 5.515.495,66 (87,4) 0,6 


Inversions financeres a llarg termini  1.653,55 1.653,55 1.653,55 0,0 0,0 


B) Actiu corrent 101.609.936,15 109.129.263,07 93.160.372,19 9,1 81,7 


Inversions gestionades per altres ens 2.2.1.4 27.628.574,38 25.551.795,51 21.327.525,39 29,5 22,2 


Existències 2.2.1.5 3.263.874,42 3.734.149,49 3.647.960,13 (10,5) 2,6 


Deutors comerc. i altres comptes a cobrar 2.2.1.6 67.489.802,77 76.779.801,95 65.635.316,52 2,8 54,3 


Periodificacions a curt termini 2.2.1.7 245.997,93 52.511,42 28.555,83 761,5 0,2 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.2.1.8 2.981.686,65 3.011.004,70 2.521.014,32 18,3 2,4 


Total Actiu 124.350.797,45 128.401.896,21 114.950.377,67 8,2 100,0 


Estructura 
Variació 


2010-2008  
patrimonial 
31.12.2010 


PATRIMONI NET I PASSIU Apartat 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 % % 


A) Patrimoni net 5.520.300,81 3.526.566,43 300.164,72 * 4,4 


Fons propis 2.2.2.1 (1.464.672,47) (1.445.295,05) (1.750.701,24) (16,3) (1,2) 


Patrimoni 4.216.570,88 4.216.570,88 4.216.570,88 0,0 3,4 


Reserves 155.674,04 155.674,04 155.674,04 0,0 0,1 


Resultat d’exercicis anteriors (5.817.539,97) (6.122.946,16) (6.350.395,40) (8,4) (4,7) 


Resultat de l’exercici (19.377,42) 305.406,19 227.449,24 (108,5) 0,0 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.2.2.2 6.984.973,28 4.971.861,48 2.050.865,96 240,6 5,6 


B) Passiu no corrent 1.896.190,96 7.156.706,89 9.092.104,38 (79,1) 1,5 


Provisions a llarg termini 2.2.2.3 457.575,09 549.961,38 633.239,25 (27,7) 0,4 


Deutes a llarg termini 2.2.2.4 1.438.615,87 6.606.745,51 8.458.865,13 (83,0) 1,2 


C) Passiu corrent 116.934.305,68 117.718.622,89 105.558.108,57 10,8 94,0 


Provisions a curt termini 46.396,76 0,00 0,00 - 0,0 


Deutes a curt termini 2.2.2.5 5.418.876,56 5.528.696,28 4.961.707,01 9,2 4,4 


Creditors comerc. i altres comptes a pagar 2.2.2.6 79.136.637,16 79.425.341,98 73.167.952,20 8,2 63,6 


Periodificacions a curt termini 2.2.2.7 32.332.395,20 32.764.584,63 27.428.449,36 17,9 26,0 


Total Patrimoni net i passiu 124.350.797,45 128.401.896,21 114.950.377,67 8,2 100,0 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals i els registres comptables dels exercicis 2009 i 2010 de l’Institut 

Català d’Oncologia. 

* Percentatge superior a 999,9%, en valor absolut. 
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L’anàlisi de l’estructura econòmica posa de manifest que l’ICO tenia invertit en actius cor
rents el 85,0% i el 81,7% dels seus recursos, en els anys 2009 i 2010, respectivament, 
bàsicament en deutors comercials i altres comptes a cobrar. L’actiu no corrent represen
tava el 15,0% i el 18,3%, en els anys 2009 i 2010, respectivament, i bàsicament corres
ponia a l’immobilitzat material. 


En relació amb l’estructura financera, el 91,7% i 94,0%, dels exercicis 2009 i 2010, corres
ponien al passiu corrent, dels quals un 61,9% i un 63,6%, corresponien a creditors comer
cials i a altres comptes a pagar, i un 25,5% i un 26,0%, a periodificacions de passiu, res
pectivament. El patrimoni net de l’exercici 2009 representava el 2,7% i el de l’exercici 2010 
el 4,4%. 


El fons de maniobra (Actiu corrent – Passiu corrent) era negatiu en 8,59 M€ l’exercici 2009 i 
en 15,32 M€ el 2010. 


Respecte a aquest apartat cal fer l’observació següent:  


Pla de comptabilitat aplicable 


L’Institut comptabilitza les seves operacions i presenta els comptes anuals d’acord amb el 
Reial decret 1514/2007, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat.  


No obstant això, l’ICO hauria de presentar els seus comptes anuals d’acord amb el Pla 
general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat mitjançant l’Ordre 
del 28 d’agost de 1996, atès que l’article 2 d’aquesta Ordre estableix que el Pla té la con
dició de pla marc, entre altres, per a les entitats de dret públic que ajustin la seva actuació 
al dret privat. Tanmateix, aquest Pla de comptabilitat està pendent d’adaptar al Pla general 
de comptabilitat de l’any 2007. 


2.2.1. Actiu 


En els apartats següents es presenten els diferents epígrafs de la composició de l’actiu del 
Balanç de situació al tancament dels exercicis 2009 i 2010 i les observacions resultants de 
la fiscalització efectuada. 


2.2.1.1. Immobilitzat intangible 


L’epígraf Immobilitzat intangible el 31 de desembre del 2009 ascendia a 0,87 M€ i el 31 de 
desembre del 2010 a 0,77 M€. 
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Quadre 6. Immobilitzat intangible 


Epígraf 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Patents, llicències, marques i similars 


Aplicacions informàtiques 


3.693,33 


1.974.406,57 


3.693,33 


1.822.364,87 


3.693,33 


1.561.485,94 


0,0 


26,4 


Immobilitzat intangible brut 1.978.099,90 1.826.058,20 1.565.179,27 26,4 


Amortització acumulada (1.213.090,54) (957.588,52) (681.685,61) 78,0 


Import net Immobilitzat intangible 765.009,36 868.469,68 883.493,66 (13,4) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



Els increments de l’epígraf Aplicacions informàtiques, dels dos exercicis corresponien prin
cipalment a inversions del Pla de Sistemes que l’ICO estava portant a terme. 


2.2.1.2. Immobilitzat material 


Al tancament dels exercicis 2009 i 2010, els saldos d’Immobilitzat material net era de 
14,09 M€ i de 21,28 M€, respectivament. 


Quadre 7. Immobilitzat material 


Epígraf 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Terrenys i construccions 


Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 


Immobilitzat en curs i avançaments 


4.044.861,04 


40.678.412,54 


0,00 


3.878.884,48 


28.560.243,27 


1.159.154,36 


4.663.217,42 


27.061.598,52 


520.670,06 


(13,3) 


50,3 


(100,0) 


Immobilitzat material brut 44.723.273,58 33.598.282,11 32.245.486,00 38,7 


Amortització acumulada (23.442.320,14) (19.512.730,84) (16.856.123,39) 39,1 


Import net Immobilitzat material 21.280.953,44 14.085.551,27 15.389.362,61 38,3 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



Mitjançant el conveni del 22 de desembre de 1999, el CatSalut va autoritzar l’ICO a utilitzar 
11.346 m2 de l’Hospital Duran i Reynals durant un termini de 30 anys. La titularitat de 
l’edifici Hospital Duran i Reynals correspon a la Generalitat de Catalunya. 


Les inversions més significatives realitzades durant l’exercici 2009 i comptabilitzades en 
l’epígraf Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material, varen ser: l’obra en les cano-
nades d’aigua per climatització, d’1,46 M€; obres al servei de braquiteràpia per 0,50 M€, i 
la renovació tecnològica de radioteràpia de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol per 
0,48 M€.  


L’exercici 2009 l’ICO va traspassar comptablement 3,98 M€ de l’epígraf Immobilitzat mate
rial a l’epígraf Inversions gestionades per altres ens, que corresponien a inversions realitza
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des per l’ICO a l’Hospital Duran i Reynals entre els anys 2006 i 2009 que, posteriorment, 
varen ser finançades pel CatSalut (vegeu l’apartat 2.2.1.4). 


Les inversions comptabilitzades en l’epígraf Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat 
material, més significatives realitzades durant l’exercici 2010 varen ser l’obra de cano-
nades d’aigua per climatització, de 2,79 M€; l’obra de remodelació i ampliació del Servei 
de Radioteràpia a l’ICO-Girona, d’1,16 M€, i l’obra de les noves oficines del Patronat 
Oncològic d’1,15 M€. 


Durant l’exercici 2010 l’ICO va traspassar elements de l’epígraf Immobilitzat material en 
curs, a l’epígraf Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material, per 8,33 M€, que cor
responien a inversions realitzades durant l’exercici i anteriors a l’Hospital Duran i Reynals. 


L’exercici 2010 l’ICO va comptabilitzar una pèrdua de 0,34 M€ corresponent al valor net 
comptable dels elements que va traspassar a l’IDIBELL segons el conveni de col·laboració 
signat l’1 de juny del 2010. 


El 31 de desembre del 2010 l’ICO tenia constituïts vuit contractes d’arrendament financer 
sobre béns comptabilitzats en l’epígraf Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material, 
per un valor net comptable de 3,61 M€. 


Quadre 8. Contractes d’arrendaments financers el 31 de desembre del 2010 


Classe d’actiu 
Valor de 


l’actiu 
Valor net 


comptable 


Quotes 
mensuals 
pendents 


Deute a llarg 
termini  


Deute a curt 
termini 


Accelerador lineal Clinac 2100C Duran i Reynals 


Aparells complement (porta vision) Duran i 
Reynals 


TAC Duran i Reynals 


Aparells de microscòpia Duran i Reynals 


Termocicladors i PCR Duran i Reynals 


Accelerador lineal Clinac 2100C Girona 


Remodelació bunker Girona 


Accelerador lineal Badalona 


3.186.674,59 


333.464,27 


520.193,01 


482.200,01 


209.221,52 


1.871.478,10 


175.173,08 


2.508.080,44 


637.334,91 


67.092,87 


86.698,84 


241.627,00 


101.066,58 


405.486,92 


40.873,70 


2.032.575,87 


13 


13 


11 


19 


30 


14 


14 


37 


3.099,12 


49.792,08 


0,00 


131.420,53 


67.203,39 


34.769,22 


3.337,93 


1.148.993,60 


530.068,63 


50.769,86 


98.173,59 


109.966,48 


43.898,41 


317.785,72 


31.364,53 


612.083,25 


Total Arrendaments financers 9.286.485,02 3.612.756,69 1.438.615,87 1.794.110,47 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



Del treball de fiscalització realitzat en aquesta àrea cal fer les observacions següents: 


a) Comptabilització de la cessió d’ús de l’Hospital Duran i Reynals 


L’ICO no tenia registrat cap valor en l’epígraf Immobilitzat, per la cessió d’ús 
d’11.346,65 m2 de l’Hospital Duran i Reynals que ocupa durant un termini de trenta anys. 
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b) Amortització de les construccions 


L’Institut està aplicant una vida útil de quaranta anys per amortitzar la major part de les 
Construccions, però atès que la cessió d’ús de l’Hospital Duran i Reynals és per trenta 
anys, l’ICO hauria d’amortitzar aquests actius en funció dels anys de la cessió, tal com 
estableix la norma de valoració 3a del Pla general de comptabilitat. 


c) Enregistrament comptable d’arrendaments financers 


L’ICO va adquirir diferents equipaments sanitaris mitjançant l’arrendament amb opció de 
compra, l’Acta de recepció dels quals es va formalitzar uns mesos després de la signatura 
del contracte. L’ICO va comptabilitzar aquestes operacions a partir de la data de recepció. 
Tanmateix, atès que va assumir l’obligació de pagar les quotes d’arrendament des de la 
signatura del contracte, hauria d’haver registrat comptablement aquesta obligació, al
menys al tancament de l’exercici, pel valor de l’actiu instal·lat fins a aquell moment, d’acord 
amb la norma de valoració 8a del Pla general de comptabilitat. També hauria hagut de fer 
constar aquests contractes en la Memòria dels comptes anuals. 


D’altra banda, l’ICO va registrar els pagaments satisfets per la utilització d’uns equi
paments de braquiteràpia, de 0,23 M€ anuals, com si fos un arrendament operatiu a l’epí
graf Altres despeses d’explotació del Compte de pèrdues i guanys. Tanmateix, de les 
condicions estipulades amb el proveïdor es desprèn que el tracte per la utilització d’a
quests aparells té naturalesa d’arrendament financer i, per tant, el bé s’hauria d’haver 
comptabilitzat en el compte de l’immobilitzat material. 


2.2.1.3. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 


El saldo de l’epígraf Inversions a empreses de grup i associades a llarg termini, el 31 de 
desembre del 2009 era de 4,32 M€. 


Quadre 9. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Crèdits a empreses 693.244,95 4.316.958,64 5.515.495,66 (87,4) 


Total Inversions a empreses del grup i assoc. a llarg termini 693.244,95 4.316.958,64 5.515.495,66 (87,4) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



El saldo del compte Crèdits a empreses, a finals de l’exercici 2009 correspon a les apor
tacions de capital establertes en dos convenis de col·laboració amb el CatSalut per al 
finançament de 4,32 M€ d’inversions a l’Hospital Duran i Reynals. La contrapartida d’a
quests imports estava comptabilitzada en l’epígraf Deutes a llarg termini, com a deutes 
amb entitats de crèdit (vegeu l’apartat 2.2.2.4). 
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A finals de l’any 2010, la Generalitat de Catalunya va signar un acord de subrogació 
contractual dels préstecs que tenia formalitzats l’ICO per al finançament de les inversions. 
Com a conseqüència es van anul·lar els deutes amb les entitats de crèdit i les aportacions 
pendents de rebre del CatSalut. 


El saldo del compte el 31 de desembre del 2010 de 0,69 M€, correspon a les anualitats 
dels exercicis 2012 i 2013 de la regularització comptable pendent pel concepte d’equi
paració de les condicions de treball del personal en els hospitals de la XHUP que va 
finançar el CatSalut, d’acord amb el VII Conveni col·lectiu sectorial. 


El CatSalut va quantificar la regularització dels endarreriments pel període 2006-2009 a 
favor de l’ICO en 0,87 M€, dels quals 0,17 M€ s’havien de regularitzar amb els ingressos de 
l’any 2011, 0,26 M€ amb els de l’any 2012 i 0,43 M€ amb els de l’any 2013. 


2.2.1.4. Inversions gestionades per altres ens 


El saldo de l’epígraf Inversions gestionades per altres ens, el 31 de desembre del 2009 era 
de 25,55 M€, i de 27,63 M€ el 31 de desembre del 2010. 


Quadre 10. Inversions gestionades per altres ens 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Conveni de col·laboració del 9.12.2009 


Conveni de col·laboració del 18.11.2009 


Conveni de col·laboració del 4.12.2008 


Conveni de col·laboració del 7.10.2002 


Inversions a l’Hospital Duran i Reynals per 
compte del CatSalut 


Hospital Josep Trueta (Girona) 


Hospital Trias i Pujol (Badalona) 


Hospital de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat) 
Inversions realitzades a hospitals de l’ICS 


3.236.999,94 


1.186.600,00


11.900.004,27


7.437.451,34


23.761.055,55


58.196,28 


3.433.219,78 


376.102,77 
3.867.518,83 


3.236.999,94 


1.186.600,00 


11.900.004,27 


7.437.451,34 


23.761.055,55 


149.753,12 


1.442.803,80 


198.183,04 
1.790.739,96 


0,00 


0,00 


11.900.004,27 


7.437.451,34 


19.337.455,61 


166.037,35 


1.808.429,84 


15.602,59 
1.990.069,78 


-


-


0,0 


0,0 


22,9 


(64,9) 


89,8 


* 
94,3 


Total Inversions gestionades per altres ens 27.628.574,38 25.551.795,51 21.327.525,39 29,5 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.

* Percentatge superior a 999,9% en valor absolut. 


L’import de 23,76 M€ del 31 de desembre dels anys 2009 i 2010 del compte Inversions a 
l’Hospital Duran i Reynals per compte del CatSalut, correspon a l’import de les inversions 
realitzades per l’ICO en virtut de quatre convenis de col·laboració amb el CatSalut. 


L’ICO registra en els comptes de l’immobilitzat les inversions que realitza a l’Hospital Duran 
i Reynals i en el moment de signar el corresponent conveni de col·laboració amb el 
CatSalut minora l’immobilitzat i incrementa l’epígraf Inversions gestionades per altres ens, 
de l’actiu corrent del Balanç, per l’import de les obres que es financen. 
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L’ICO signa anualment un conveni amb els hospitals de l’ICS on té dependències assis
tencials –Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, Hospital Universitari Ger
mans Trias i Pujol de Badalona i Hospital Universitari de Bellvitge de l’Hospitalet de 
Llobregat– amb la finalitat d’establir el cost anual de les despeses de personal, serveis 
generals i d’estructura que els centres hospitalaris repercutiran a l’ICO, així com el cost de 
proves de diagnòstic i de fàrmacs que l’ICO preveu que rebrà dels centres al llarg de l’any 
següent, dividit per dotze mensualitats que corresponen als pagaments parcials que 
realitza l’Institut a cadascun dels centres. 


Al tancament de cada exercici la Comissió de seguiment dels convenis analitza la desvia
ció que hi ha hagut entre els pagaments mensuals pactats i els costos reals dels subminis
traments i serveis de l’any. Aquesta desviació, normalment de caràcter creditor per part de 
l’ICO, es va compensant al llarg del temps principalment amb les inversions en equi
paments que l’ICO fa en els serveis d’oncologia d’aquests hospitals de l’ICS. Aquestes 
inversions consten en aquest compte fins que l’ICO no cedeix en ús els equipaments als 
hospitals de l’ICS. 


Transcorregut el primer any de la cessió d’ús als hospitals i si durant aquest període l’ICO 
no els ha reclamat, aquests equipaments passen a ser de titularitat exclusiva del centre 
hospitalari, amb caràcter de donació.  


En el moment de la cessió d’ús dels béns als hospitals, l’ICO comptabilitza la baixa dels 
béns de l’actiu de Balanç en contrapartida al saldo creditor pendent de pagament. 


La compensació dels deutes entre ambdues entitats es fa a l’empara de la Instrucció de 
l’interventor general de la Generalitat del 3 de juny de 1996, per la qual s’estableix el pro
cediment i comptabilització dels ingressos i compensació de deutes recíprocs entre el 
Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i les empreses de la Generalitat ads
crites a l’indicat Servei. 


El saldo el 31 de desembre del 2010 més significatiu d’inversions realitzades en els hos
pitals de l’ICS pendents de cedir és amb l’Hospital Germans Trias i Pujol, per 3,43 M€. 


Quadre 11. Evolució del saldo d’Inversions gestionades per hospitals de l’ICS 


Concepte 
Hospital Josep 


Trueta 
Hospital Germans 


Trias i Pujol 
Hospital de 


Bellvitge Total 


Saldo a 31.12.2008 166.037,35 1.808.429,84 15.602,59 1.990.069,78 


Inversions en equipaments 


Cessió corresponent a la liquidació del 2008 


513.517,03 


(529.801,26) 


1.275.952,84 


(1.641.578,88) 


182.580,45 


0,00 


1.972.050,32 


(2.171.380,14) 


Saldo a 31.12.2009 149.753,12 1.442.803,80 198.183,04 1.790.739,96 


Inversions en equipaments 


Cessió corresponent a la liquidació del 2009 


70.992,49 


(162.549,33) 


1.990.415,98 


0,00 


177.919,73 


0,00 


2.239.328,20 


(162.549,33) 


Saldo a 31.12.2010 58.196,28 3.433.219,78 376.102,77 3.867.518,83 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.
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De la fiscalització d’aquest apartat cal fer l’observació següent: 


Obres realitzades a l’Hospital Duran i Reynals per compte del CatSalut 


Els convenis de col·laboració que es varen signar amb el CatSalut pel finançament d’in
versions per 23,76 M€, estableixen que, un cop finalitzades les obres, l’ICO ha de posar a 
disposició del CatSalut les esmentades obres. No obstant això, a la finalització del treball 
de camp, el mes d’abril del 2013, no constava cap document que poses de manifest la for
malització de la posada a disposició de les obres i instal·lacions. 


Per tant, l’ICO ha de promoure la formalització del trasllat de les inversions al CatSalut i, en 
aquell moment, donar de baixa de la comptabilitat, tant en el compte d’actiu Inversions 
gestionades per altres ens, com en el compte de passiu Periodificacions de passiu a curt 
termini, els imports d’aquestes inversions. 


2.2.1.5. Existències 


El saldo de l’epígraf Existències el 31 de desembre del 2009 era de 3,73 M€ i el 31 de 
desembre del 2010 de 3,26 M€. 


Quadre 12. Existències 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Existències en medicaments 


Medicaments en trànsit 


Compres materials magatzem ICO 


Estades en curs 


2.951.347,39 


0,00 


178.302,18 


134.224,85 


3.373.260,23 


17.735,16 


158.662,63 


184.491,47 


3.230.867,90 


28.166,10 


194.078,28 


194.847,85 


(8,7) 


(100,0) 


(8,1) 


(31,1) 


Total Existències 3.263.874,42 3.734.149,49 3.647.960,13 (10,5) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



Les existències corresponen principalment a medicaments i material sanitari. El valor de 
les estades en curs corresponen als serveis assistencials prestats als pacients de l’ICO 
que a la data del tancament de l’exercici encara no s’havien facturat al CatSalut. 


2.2.1.6. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Al tancament dels exercicis 2009 i 2010, l’epígraf Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar, presentava un saldo de 76,78 M€ i de 67,49 M€, respectivament. 
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Quadre 13. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Clients per vendes i prestacions de serveis 


Deutors diversos 


Personal 


Altres crèdits amb les administracions públiques 


57.926.427,12 


9.473.789,46


12.716,23


76.869,96 


63.815.435,37 


12.877.797,21


 12.825,69


73.743,68 


55.002.484,73 


10.616.744,33 


15.308,34 


779,12 


5,3 


(10,8) 


(16,9) 


* 


Total Deutors comercials i altres comptes a cobrar 67.489.802,77 76.779.801,95 65.635.316,52 2,8 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.

* Percentatge superior a 999,9%, en valor absolut. 


L’epígraf Clients per vendes i prestacions de serveis, correspon, principalment, als serveis 
assistencials prestats per compte del CatSalut, d’acord amb el desglossament següent: 


Quadre 14. Clients per vendes i prestacions de serveis 


Concepte 31.12.2010 
Estructura 


2010 % 31.12.2009 
Estructura 


2009 % 


Incidències 


Provisió per factures pendents d’emetre 


Deute per inversions de l’Hospital Duran i Reynals 


Cobraments a compte VII Conveni de la XHUP 


Activitat hospitalària 


Factures entregades en facturatge 
CatSalut 


Altres entitats 


Particulars 


Deteriorament de crèdits 
Total Clients i usuaris 


Entitats vinculades, deutores 


33.803,00 


3.993.591,38 


4.087.811,45 


(2.016.000,00) 


20.298.184,51 


25.039.483,87 
51.436.874,21 


2.933.642,93 


1.933,53 


(706.008,36) 
2.229.568,10 


4.259.984,81 


0,1 


6,9 


7,1 


(3,5) 


35,0 


43,2 
88,8 


5,1 


0,0 


(1,2) 
3,8 


7,4 


(106.986,77) 


2.443.210,88 


8.320.212,69 


(2.542.000,00) 


24.129.322,07 


22.400.070,17 
54.643.829,04 


1.026.907,91 


22.850,05 


(715.849,68) 
333.908,28 


8.837.698,05 


(0,2) 


3,8 


13,0 


(4,0) 


37,8 


35,1 
85,6 


1,6 


0,0 


(1,1) 
0,5 


13,8 


Total Clients per vendes i prestacions de serveis 57.926.427,12 100,0 63.815.435,37 100,0 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



La facturació al CatSalut representa la major part de la xifra de negocis de l’ICO i s’efectua 
d’acord amb tres convenis: el conveni signat el 10 d’octubre del 2002, en relació amb el 
centre emplaçat a l’Hospital Duran i Reynals; el signat el 10 d’octubre del 2002 en relació 
amb la Unitat de Referència Oncològica de la Regió Sanitària de Girona emplaçat a 
l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, i el signat el 24 de març del 2003, en 
relació amb la Unitat de Referència Oncològica de la Regió Sanitària de Barcelonès Nord i 
Maresme emplaçat a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Anualment es formalitzen 
les clàusules addicionals de cadascun dels convenis relatives a l’activitat contractada i a la 
contraprestació econòmica. 


Per altra banda, el 10 de maig del 2010 i el 16 de maig del 2011 l’ICO va signar amb el 
CatSalut, juntament amb altres entitats proveïdores de serveis sanitaris, sengles convenis 
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de coordinació per establir els paràmetres d’un sistema de compra de serveis sanitaris de 
base poblacional, de la Regió Sanitària de Girona i de la Regió Sanitària del Barcelonès 
Nord i Maresme, respectivament, ambdós amb efectes retroactius de l’1 de gener del 
2009. 


D’acord amb aquests convenis, el CatSalut abona a l’ICO, amb caràcter de pagament a 
compte, la facturació mensual, i al tancament de l’exercici, el CatSalut liquida la càpita de 
les corresponents zones a Badalona Serveis Assistencials, SA, pel que fa a la Regió Sani
tària del Barcelonès Nord i Maresme, i a l’Institut d’Assistència Sanitària, pel que fa la Re
gió Sanitària de Girona, i són aquestes entitats les que, posteriorment, liquiden l’exercici 
amb l’ICO. 


D’altra banda, el saldo el 31 de desembre del 2009 del compte Deute per inversions de 
l’Hospital Duran i Reynals, per 8,32 M€, correspon als saldos pendents per les aportacions 
del CatSalut d’acord amb els convenis del 9 de desembre del 2009 i del 18 de novembre 
del 2009 i a l’aportació de capital, de 4,34 M€ per al finançament del Pla d’Inversions 2006
2015 (vegeu l’apartat 2.2.2.2). 


L’Institut tenia concertat amb una entitat financera un contracte de facturatge per on 
canalitzava la facturació al CatSalut. El total de la facturació al CatSalut entregada en 
facturatge pendent de cobrament a finals de l’exercici 2010 era de 25,04 M€. 


El saldo el 31 de desembre del 2010 del compte Altres entitats, per 2,93 M€, correspon a 
entitats públiques o privades i a mútues a les quals l’ICO presta serveis sanitaris i as
sistencials. Aquest import també inclou els saldos deutors de les entitats de les àrees del 
Barcelonès Nord i del Maresme i de Girona que liquiden l’import de la càpita a l’ICO al 
tancament de l’exercici. 


El compte Deteriorament dels crèdits recull les possibles pèrdues per insolvències dels 
deutors quantificades a partir d’una anàlisi específica del risc de la insolvència de cadas
cun dels deutors. 


El compte Clients per vendes i prestacions de serveis inclou un saldo a cobrar amb les 
empreses vinculades el 31 de desembre del 2010, de 4,26 M€. 


El saldo de l’epígraf Deutors diversos, de 9,47 M€ el 31 de desembre del 2010, correspon 
principalment a imports pendents de cobrament per beques atorgades a l’Institut per 
diferents entitats, i per la facturació a entitats ubicades a l’Hospital Duran i Reynals de les 
despeses de manteniment i de serveis compartits de l’edifici.2 


2. Les entitats que ocupen algun espai a l’Hospital Duran i Reynals són: l’Hospital Universitari de Bellvitge, 
l’IDIBELL, I’lCS, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, el Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, el Banc de Sang 
i Teixits, la Fundació Sociosanitària de Barcelona, i el Consorci Biopol. 
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El saldo de l’epígraf Personal, el 31 de desembre del 2010 era de 12.716,23 €, d’acord 
amb el desglossament següent: 


Quadre 15. Personal 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Diferències per remuneracions 


Diferències pendents de descomptar 


Bestretes 


0,00 


6.466,23 


6.250,00 


1.136,20 


4.089,49 


7.600,00 


0,00 


2.558,34 


12.750,00 


-


152,8 


(51,0) 


Total Personal 12.716,23 12.825,69 15.308,34 (16,9) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



Al tancament de l’exercici 2009 l’ICO tenia concedides quatre bestretes al personal i set 
l’exercici 2010. La cancel·lació de les bestretes es produeix per descomptes en la següent 
paga extraordinària o en el següent pagament per incentius. 


D’altra banda, l’ICO tenia saldos pendents corresponents a pagaments de nòmina que es 
van efectuar a empleats que van passar a cobrar una incapacitat temporal de la Seguretat 
Social però als quals s’havia efectuat el pagament de la nòmina de tot el mes. 


El saldo de l’epígraf Altres crèdits amb administracions públiques inclou el saldo deutor 
per l’IVA i per l’IVA suportat, pendent de regularitzar amb el saldo del compte d’IVA re
percutit. 


De la fiscalització realitzada d’aquesta àrea cal fer les observacions següents: 


a) Saldo a cobrar d’una entitat 


L’ICO manté des de l’exercici 2009 un saldo a cobrar d’una entitat privada per 0,20 M€ 
que, segons manifestacions de la direcció de l’ICO, correspon a una previsió d’un ingrés 
per uns serveis que finalment no es varen prestar i que, per tant, l’ICO no va facturar. A la 
vegada, hi ha comptabilitzada una provisió per insolvències per aquest import. Per tant, 
atès que el servei no es va prestar, l’ICO hauria de minorar aquest import d’ambdós 
comptes. 


b) Informació a la Memòria del saldo a cobrar del CatSalut per inversions 


La Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2009 mostra el deute a cobrar del CatSalut 
per inversions realitzades a l’Hospital Duran i Reynals per 3,98 M€. No obstant això, el 
deute per aquest concepte a la finalització d’aquell exercici era de 8,32 M€. 


La diferència entre ambdós imports, de 4,34 M€, corresponia a un saldo pendent de co
brament d’una aportació del CatSalut pel finançament d’inversions atorgada l’1 de de
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sembre del 2009, que consta erròniament en la Memòria dels comptes anuals com un 
deute per activitat assistencial. 


c) Bestreta concedida a un alt càrrec 


Dues bestretes concedides a un alt càrrec l’any 2007 s’haurien d’haver cancel·lat el mateix 
any 2007 i amb la paga del mes de juny del 2008. Tanmateix, a l’inici de l’exercici 2010, 
continuaven pendents de retornar. En les nòmines de febrer i març del 2010 d’aquest alt 
càrrec es van deduir 250,00 €. La resta, de 4.000,00 €, no es va liquidar fins al mes d’agost 
del 2010, un cop finalitzada la seva relació laboral amb l’ICO, quan se li van abonar els 
incentius de l’exercici anterior, per 7.946,23 €.  


Els documents de concessió de bestretes no estan signats per l’empleat i la Sindicatura 
tampoc ha tingut constància escrita que l’empleat sol·licités la pròrroga de la bestreta ni de 
l’autorització d’aquesta pròrroga per part del departament de Persones de l’ICO. Addi
cionalment, la bestreta s’hauria d’haver descomptat quan es va liquidar la quitança amb 
l’empleat en lloc de fer-ho amb l’abonament dels incentius, ja que la bestreta concedida 
era un saldo deutor amb aquest empleat en aquella data mentre que el pagament dels 
incentius estava condicionat a l’autorització del Departament de Salut. 


2.2.1.7. Periodificacions d’actiu a curt termini 


El saldo de l’epígraf Periodificacions d’actiu a curt termini, el 31 de desembre del 2010 era 
de 0,25 M€ i el 31 de desembre del 2009, de 52.511,42 €, Aquests imports corresponien a 
factures pagades de despesa a aplicar a exercicis posteriors. 


Quadre 16. Periodificacions d’actiu a curt termini 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Despeses avançades 245.997,93 52.511,42 28.555,83 761,5 


Total Periodificacions d’actiu a curt termini 245.997,93 52.511,42 28.555,83 761,5 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



L’increment que ha experimentat aquest epígraf l’exercici 2010 es deu principalment a la 
integració de les despeses periodificades del proveïdor del programari informàtic de la 
FICO que es van traspassar a l’ICO el 31 de maig del 2010. 


2.2.1.8. Efectiu i altres actius líquids equivalents 


El saldo de la Tresoreria de l’ICO el 31 de desembre del 2009 era de 3,01 M€ i el 31 de 
desembre del 2010 era de 2,98 M€ i estava integrat principalment per saldos amb bancs. 
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Quadre 17. Efectiu i altres actius líquids equivalents 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Caixa


Bancs 


Traspassos tresoreria 


1.578,42 


2.977.206,22 


2.902,01 


932,92 


3.010.071,78 


0,00 


99,79 


2.520.914,53 


0,00 


* 


18,1 


-


Total Tresoreria 2.981.686,65 3.011.004,70 2.521.014,32 18,3 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.

* Percentatge superior a 999,9%, en valor absolut. 


El 20 de juliol del 2007 l’ICO es va adherir al sistema de la centralització de la tresoreria de 
la Generalitat (cash pooling). En el protocol d’adhesió es va establir que hi havia uns 
comptes bancaris de l’ICO que quedaven exclosos del sistema. El saldo el 31 de de
sembre del 2010 d’aquests comptes era de 2,98 M€. 


2.2.2. Passiu 


A continuació es presenten les observacions de la fiscalització del passiu del Balanç de 
situació de l’ICO al tancament dels exercicis 2009 i 2010. 


2.2.2.1. Fons propis 


El 31 de desembre del 2010 l’ICO tenia uns Fons propis negatius d’1,46 M€. 


Quadre 18. Fons propis 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Patrimoni rebut en adscripció 
Patrimoni rebut en cessió 
Patrimoni 


Altres reserves 
Reserves


Romanent
Resultats negatius d’exercicis anteriors 
Resultats d’exercicis anteriors 


Resultat de l’exercici 


4.208.351,77 
8.219,11 


4.216.570,88 


155.674,04 
155.674,04 


5.254.711,56 
(11.072.251,53) 


(5.817.539,97) 


(19.377,42) 


4.208.351,77 
8.219,11 


4.216.570,88 


155.674,04 
155.674,04 


4.949.305,37 
(11.072.251,53) 
(6.122.946,16) 


305.406,19 


4.208.351,77 
8.219,11 


4.216.570,88 


155.674,04 
155.674,04 


4.721.856,13 
(11.072.251,53) 


(6.350.395,40) 


227.449,24 


0,0 
0,0 
0,0 


0,0 
0,0 


11,3 
0,0 


(8,4) 


(108,5) 


Fons propis (1.464.672,47) (1.445.295,05) (1.750.701,24) (16,3) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



El Patrimoni rebut en adscripció, per 4,22 M€, inclou béns mobles per valor de 2,21 M€, 
que l’ICS va adscriure a l’ICO en el moment de la seva constitució i que el 31 de desembre 
del 2009 estaven totalment amortitzats i 2,00 M€ corresponents als imports de les obres 
realitzades per l’ICO en l’Hospital Duran i Reynals. 
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Els 8.219,11 € de Patrimoni rebut en cessió corresponen a una donació d’aparells d’un pro
veïdor, totalment amortitzats el 31 de desembre del 2009. 


D’aquest apartat cal fer l’observació següent: 


Cessió de construccions de l’edifici Duran i Reynals 


El Patrimoni rebut en adscripció inclou construccions per 2,00 M€ dels quals l’ICO no 
disposa de cap resolució d’adscripció. L’ICO tampoc disposa de cap detall dels elements 
que componen el saldo ni de les corresponents certificacions d’obra. El valor net comp
table d’aquests elements era d’1,21 M€ el 31 de desembre del 2009 i d’1,16 M€ el 31 de 
desembre del 2010. 


2.2.2.2. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


El saldo de l’epígraf Subvencions, donacions i llegats rebuts, era de 4,97 M€ i de 6,98 M€, 
respectivament, el 31 de desembre del 2009 i el 31 de desembre del 2010. 


Quadre 19. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.984.973,28 4.971.861,48 2.050.865,96 240,6 


Total Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.984.973,28 4.971.861,48 2.050.865,96 240,6 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



Les entitats concedents i l’import de les subvencions el 31 de desembre del 2009 i el 31 de 
desembre del 2010 es mostren en el quadre següent: 


Quadre 20. Detall de les subvencions rebudes 


Descripció 
Data 
concessió 


Saldo el 
31.12.2010 


Saldo el 
31.12.2009 


Saldo el 
31.12.2008 


Servei Català de la Salut 


Servei Català de la Salut 


Servei Català de la Salut 


Fons de Reserva Edifici Duran i Reynals 


Agència Gestió Ajuts Universitaris 


Primera Jornada Seon-Aseica 


Fundació Roses contra el càncer 


AECC-Catalunya contra el càncer 


Llavaneres contra el càncer 


Generalitat de Catalunya 


2009 


2005 


2010 


Varis 


2003 


1999 


2004 


2004 


2009 


2010 


2.479.802,83 


45.600,37 


3.420.759,32 


1.012.069,99 


-


(0,04) 


3.133,20 


496,53 


13.111,08 


10.000,00 


3.298.509,66 


765.393,50 


-


887.009,32 


-


(0,04) 


3.973,75 


654,75 


16.320,54 


-


-


1.125.865,46 


-


914.547,91 


2.979,45 


431,04 


5.923,24 


1.118,86 


-


-


Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.984.973,28 4.971.861,48 2.050.865,96 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals i els registres de l’Institut Català d’Oncologia. 
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La major part del saldo de l’epígraf Subvencions, donacions i llegats rebuts, el 31 de 
desembre del 2010 correspon a aportacions de capital del CatSalut que varen ser compta
bilitzades d’acord amb les instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció 
General de Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, 
del 15 de juliol del 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de deter
minades entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Anualment es traspassen 
al Compte de resultats la part d’aquestes subvencions que correspon a l’import de les 
amortitzacions de les inversions finançades. 


L’1 de desembre del 2009 el CatSalut va atorgar a l’ICO, amb càrrec al pressupost de 
l’exercici, una aportació de capital de 4,34 M€ destinada a la realització de diverses in
versions dels exercicis 2007, 2008 i 2009 en els centres de l’ICO, incloses en el Pla 
d’inversions 2006-2015, entre les quals destaquen 1,93 M€ per al Pla de sistemes i 1,20 M€ 
per a l’equipament del laboratori d’epigenètica. 


El 4 de novembre del 2010 el Departament de Salut va autoritzar atorgar amb càrrec al 
pressupost del CatSalut per a l’any 2010 una aportació de capital per 6,37 M€, destinada a 
la realització de diverses inversions en els centres de referència de l’ICO. 


En aplicació de l’Acord de Govern de data 1 de juny del 2010, pel qual s’adoptaven me-
sures complementàries a les previstes en el Decret-llei 3/2010, del 29 de maig, en matèria 
de despeses de funcionament, transferències, inversions, millora de l’eficiència en l’àmbit 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya i lluita contra el frau fiscal, l’abonament de 
l’aportació de capital, que va ser de 5,15 M€, s’efectuava a mesura que l’entitat acreditava 
la justificació de les inversions realitzades davant el CatSalut. A finals de l’exercici 2010, 
l’ICO va registrar 4,09 M€, que corresponien a l’import de les obres que efectivament es 
van realitzar i va traspassar als Compte de pèrdues i guanys de l’exercici 0,67 M€.  


Mitjançant el conveni del 28 de desembre del 2001, el CatSalut va encarregar a l’ICO, com 
a ocupant principal de l’edifici, la gestió i l’administració global de l’Hospital Duran i 
Reynals, i entre aquestes tasques, les actuacions que, en matèria d’infraestructura, re
querissin els espais i elements comuns de l’immoble. L’ICO, mitjançant la signatura d’un 
conveni, va repercutir l’import d’aquestes actuacions, d’acord amb el coeficient d’utilit
zació, a les vuit entitats, set de les quals són entitats públiques, que utilitzaven l’immoble, i 
va constituir un fons de reserva amb les aportacions de les entitats amb l’objectiu de fer 
front a les despeses de reposició dels elements comuns. El 31 de desembre del 2010 el 
fons era d’1,01 M€.  


Tanmateix, el conveni de l’1 de gener del 2010 entre l’ICO i l’entitat Fundació Sociosanitària 
de Barcelona va establir que l’aportació d’aquesta entitat al fons de reserva seria nego
ciada amb el CatSalut. El 31 de desembre el deute de la Fundació per aquest concepte, 
que el CatSalut havia de recuperar, era de 0,33 M€. 


De la fiscalització d’aquest apartat cal fer les observacions següents: 
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a) Comptabilització de la imputació d’una subvenció per equipaments 


L’ICO va amortitzar els elements de l’immobilitzat corresponents al laboratori d’epigenètica 
durant tot l’exercici 2010 malgrat que el conveni de cessió d’ús a l’IDIBELL d’aquest 
laboratori i equipaments es va signar l’1 de juny del 2010. Per tant, va dotar l’amortització 
amb 0,24 M€ de més. 


D’altra banda, a finals de l’exercici 2010, un cop efectuat el traspàs del laboratori a 
l’IDIBELL va quedar un saldo en el compte Subvencions, donacions i llegats rebuts, 
corresponent als fons destinats al finançament dels elements cedits, que s’hauria d’haver 
traspassat al Compte de pèrdues i guanys. 


b) Comptabilització del sanejament de la subvenció del CatSalut de 2010  


El traspàs al Compte de resultats per l’amortització dels elements finançats amb la sub-
venció del CatSalut de l’exercici 2010 estava infravalorada en 92.349,19 €, corresponents a 
l’amortització d’elements finançats amb aquella subvenció. 


c)	 Convenis de col·laboració entre l’ICO i entitats ocupants de l’Hospital Duran i 
Reynals 


La pròrroga per l’any 2010 del conveni de col·laboració entre l’ICO, el Servei d’Emer
gències Mèdiques, SA i el Banc de Sang i Teixits per la cessió d’espais a l’edifici de 
l’Hospital Duran i Reynals no es va signar.  


2.2.2.3. Provisions a llarg termini 


El saldo de l’epígraf Provisions a llarg termini, el 31 de desembre del 2009 i el 31 de de
sembre del 2010 era, respectivament, de 0,55 M€ i de 0,46 M€. 


Quadre 21. Provisions a llarg termini 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Obligacions per prestacions a llarg termini al personal 


Altres provisions 


323.775,09


133.800,00


 276.601,38


 273.360,00


 229.053,25 


404.186,00 


41,4 


(66,9) 


Total Provisions a llarg termini 457.575,09 549.961,38 633.239,25 (27,7) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



El compte Obligacions per prestacions a llarg termini al personal correspon a la provisió 
pel premi de fidelització que preveu l’article 30.4 del conveni col·lectiu de treball dels 
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hospitals de la XHUP, pel qual els treballadors que prestin serveis a l’empresa durant vint-i
cinc anys tindran dret, per una sola vegada, a un premi que consisteix en un mes de 
vacances addicional o a una compensació en metàl·lic equivalent a una mensualitat. 


El compte Altres provisions recull la provisió per cobrir una contingència fiscal pel fet que 
l’ICO realitzava operacions subjectes i no exemptes d’IVA que no estava liquidant. L’any 
2007 l’ICO va comptabilitzar una provisió per 0,51 M€, que va anar minorant, a partir de 
l’any 2008, per la part prescrita del deute tributari.  


2.2.2.4. Deutes a llarg termini 


El saldo de l’epígraf Deutes a llarg termini era de 6,61 M€ el 31 de desembre del 2009 i 
d’1,44 M€ el 31 de desembre del 2010. 


Quadre 22. Deutes a llarg termini 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Deutes amb entitats de crèdit 


Creditors per arrendament financer 


0,00 


1.438.615,87


5.141.979,41 


1.464.766,10 


5.728.860,21 


2.730.004,92 


(100,0) 


(47,3) 


Total Deutes a llarg termini 1.438.615,87 6.606.745,51 8.458.865,13 (83,0) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



El saldo del compte Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini el 31 de desembre del 
2009 corresponia a dos préstecs formalitzats amb una entitat financera pel finançament 
d’inversions a l’Hospital Duran i Reynals.  


Per l’Acord de Govern del 21 de setembre del 2010 la Generalitat es va subrogar en les 
operacions d’endeutament a llarg termini que tinguessin formalitzades les entitats públi
ques participades en un 100,0% per la Generalitat i que es classifiquessin en el sector 
d’administracions públiques d’acord amb les normes del SEC 95. El 25 de novembre del 
2010 la Generalitat va signar un acord de subrogació amb l’ICO pel principal pendent de 
pagament dels dos préstecs, de 4,59 M€ i de 0,55 M€. 


El saldo del compte Creditors per arrendament financer correspon al deute pels arren
daments financers formalitzats per l’ICO (vegeu l’apartat 2.2.1.2). 


2.2.2.5. Deutes a curt termini 


El saldo de l’epígraf Deutes a curt termini era de 5,53 M€ el 31 de desembre del 2009 i de 
5,42 M€ el 31 de desembre del 2010. 
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Quadre 23. Deutes a curt termini 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Deutes amb entitats de crèdit 


Creditors per arrendament financer 


Altres passius financers 


0,00 


1.794.110,47 


3.624.766,09 


586.881,55 


1.265.238,79 


3.676.575,94 


586.881,55 


1.348.895,46 


3.025.930,00 


(100,0) 


33,0 


19,8 


Total Deutes a curt termini 5.418.876,56 5.528.696,28 4.961.707,01 9,2 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



El compte Creditors per arrendament financer recull el deute a curt termini amb els 
creditors per arrendament financer (vegeu l’apartat 2.2.1.2). 


El compte Altres passius financers recull el deute amb els proveïdors d’immobilitzat el 31 
de desembre del 2009 i el 31 de desembre del 2010. 


2.2.2.6. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


El saldo de l’epígraf Creditors comercials i altres comptes a pagar era de 79,43 M€ el 31 de 
desembre del 2009 i de 79,14 M€ el 31 de desembre del 2010. 


Quadre 24. Creditors comercials i altres comptes a cobrar 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Proveïdors 


Creditors diversos 


Personal (remuneracions pendents) 


Altres deutes amb les administracions públiques 


58.135.298,00 


13.752.374,58 


4.581.613,71 


2.667.350,87 


59.440.587,57 


11.711.339,34 


5.610.141,10 


2.663.273,97 


53.551.998,77 


12.257.017,45 


4.662.036,76 


2.696.899,22 


8,6 


12,2 


(1,7) 


(1,1) 


Total Creditors comercials i altres comptes a pagar 79.136.637,16 79.425.341,98 73.167.952,20 8,2 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



El saldo del compte Proveïdors el 31 de desembre del 2010 inclou 0,81 M€ de factures 
pendents de rebre i 30,83 M€ de creditors amb entitats vinculades. Igualment, el saldo del 
compte Creditors diversos inclou 2,44 M€ que corresponen a serveis prestats per creditors 
pendents de rebre la factura i 0,60 M€ de deutes amb l’ICS.  


El saldo del compte Personal al final de cadascun dels exercicis fiscalitzats inclou els 
deutes següents: 
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Quadre 25. Personal 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Remuneracions pendents de pagament 


Provisió per incentius 


Provisió paga extra juny 


Provisió paga extra desembre 


Provisions diverses 


Endarreriments 2009 


Retencions judicials al personal 


244.388,11 


2.968.435,57 


1.166.445,24 


0,00 


196.831,60 


0,00 


5.513,19 


277.631,27 


3.357.023,02 


1.190.470,03 


(0,30) 


444.709,31 


337.818,52 


2.489,25 


306.904,73 


3.069.465,54 


1.001.205,62 


(0,07) 


280.071,86 


0,00 


4.389,08 


(20,4) 


(3,3) 


16,5 


(100,0) 


(29,7) 


-


25,6 


Total Personal 4.581.613,71 5.610.141,10 4.662.036,76 (1,7) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



El saldo de Remuneracions pendents de pagament correspon a retribucions meritades 
pels conceptes variables de la nòmina, quitances i contractes temporals, liquidats el mes 
de gener següent. 


El saldo del compte Provisió per incentius correspon a la retribució variable en funció del 
compliment d’objectius (DPO) meritada al tancament de l’exercici, que l’ICO paga habi
tualment en el mes de febrer de l’any següent. 


El compte Provisions diverses recull, principalment, previsions per indemnitzacions, per 
reclamacions. El saldo el 31 de desembre del 2009 correspon íntegrament a l’estimació de 
l’impacte econòmic de l’adequació del personal al Sistema d’incentivació, promoció i 
desenvolupament professional (SIPDP) previst en el conveni 2005-2008 de la XHUP, 
pendent d’avaluació al tancament de l’exercici 2009. 


El saldo de Provisió per endarreriments el 31 de desembre del 2009 correspon a l’in
crement de l’1,0% de les retribucions de l’any 2009 respecte a l’any 2008 que es van pagar 
el mes de gener del 2010. 


El compte Altres deutes amb administracions públiques recull, bàsicament, les retencions 
per IRPF i de la Seguretat Social practicades el mes de desembre pendents de pagament.  


De la revisió d’aquesta àrea es fan les observacions següents: 


a) Cartera de proveïdors i creditors 


El programa informàtic de la comptabilitat de l’ICO durant els exercicis 2009 i 2010 no 
permetia obtenir una relació de les factures pendents de pagament per proveïdors i 
creditors, fet pel qual la Sindicatura no ha pogut realitzar una anàlisi global d’antiguitat del 
deute amb els proveïdors i creditors. El programa tampoc no facilitava la composició del 
saldo que conformava l’apartat de proveïdors i creditors pendents de rebre les factures. 
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b) Import d’un saldo a pagar 


El saldo comptable a pagar al final dels exercicis 2009 i 2010 del Banc de Sang i Teixits 
difereix de l’import facilitat per aquesta entitat en la resposta a la circularització, ja que el 
saldo a pagar registrat en la comptabilitat de l’ICO era inferior en 1,57 M€ l’exercici 2009 i 
en 0,70 M€ el 2010. La Sindicatura no ha pogut realitzar la conciliació entre aquests saldos 
atès que l’ICO no n’ha facilitat la composició. 


2.2.2.7. Periodificacions de passius a curt termini 


El saldo de l’epígraf Periodificacions de passius a curt termini el 31 de desembre del 2009 
era de 32,76 M€, i el 31 de desembre del 2010, de 32,33 M€. 


Quadre 26. Periodificacions de passius a curt termini 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2010-2008 % 


Finançament de les inversions a l’Hospital segons 
convenis de col·laboració amb el CatSalut 


Cobraments de beques i programes que es troben 
pendents d’aplicar a la seva finalitat 


23.761.051,34 


8.571.343,86


23.761.051,34 


9.003.533,29


19.337.451,34 


8.090.998,02 


22,9 


5,9 


Total Periodificacions de passius a curt termini 32.332.395,20 32.764.584,63 27.428.449,36 17,9 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



L’ICO va realitzar inversions en l’Hospital Duran i Reynals, que van ser finançades pel 
CatSalut, en virtut dels convenis de col·laboració del 7 d’octubre del 2002, del 4 de de
sembre del 2008, i del 18 de novembre i del 9 de desembre del 2009. Aquestes obres, el 
31 de desembre del 2010, constaven comptabilitzades en l’epígraf Inversions gestionades 
per altres ens, de l’actiu corrent del Balanç, pendents de formalitzar-ne la cessió al 
CatSalut (vegeu l’apartat 2.2.1.4). La seva contrapartida consta en el compte Finançament 
de les inversions a l’Hospital segons convenis de col·laboració amb el CatSalut. 


2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


El Compte de pèrdues i guanys de l’ICO al tancament de l’exercici 2009 presentava un 
guany de 0,31 M€, mentre que al tancament de l’exercici 2010 presentava pèrdues per 
19.377,42 €. 


El Resultat d’explotació d’ambdós exercicis va ser positiu, i el Resultat financer va ser 
positiu l’exercici 2009 i negatiu l’exercici 2010. 
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Quadre 27. Compte de pèrdues i guanys 


Concepte Apartat 2010 2009 2008 
Variació 


2010-2009 % 


A) OPERACIONS CONTINUADES 


Import net de la xifra de negocis 


Prestació de serveis 


Variació d’existències de productes acabats i en 
curs de fabricació 


Aprovisionaments 


Consum de mercaderies, primeres matèries i 
altres matèries consumibles
Treballs realitzats per altres empreses


Altres ingressos d’explotació 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 
Subvencions d’explotació incorporades al 
resultat de l’exercici 


Despeses de personal 


Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials


Altres despeses d’explotació 


Serveis exteriors
Tributs 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions 
per operacions comercials 


Amortització de l’immobilitzat


Imputació de subvencions d’immobilitzat no 
financer i altres 


Excessos de provisions 


Deteriorament i resultats per alienacions 
d’immobilitzat 


Altres resultats 


2.3.1 


2.3.2


2.3.3 


2.3.4


2.3.5


2.3.6 


137.839.830,82 


137.839.830,82 


0,00 


 (81.169.300,70)


 (49.849.890,81)
 (31.319.409,89)


12.903.621,33


12.834.164,77 


69.456,56 


 (53.801.799,31)


 (43.178.295,70)
 (10.623.503,61)


 (13.129.777,66)


 (13.042.921,82)
 (1.728,39)


(85.127,45) 


 (4.392.085,89)


2.352.298,47 


139.560,00 


(355.407,24)


(80.518,23) 


137.507.664,90 


137.507.664,90 


0,00 


 (80.469.126,62)


 (49.664.308,62)
 (30.804.818,00)


 14.582.870,22


14.582.870,22 


0,00 


 (54.740.737,16)


 (44.268.465,07)
 (10.472.272,09) 


 (14.644.229,91)


 (14.275.095,92)
 (1.254,70)


(367.879,29) 


 (3.619.559,24)


1.523.010,33 


130.826,00 


 (1.464,13)


20.604,07 


128.342.256,81 


128.342.256,81 


41.512,64 


 (72.427.137,00) 


 (43.924.543,71) 
 (28.502.593,29) 


 12.656.798,03 


12.656.798,03 


0,00 


 (51.086.345,98) 


 (41.413.763,06) 
(9.672.582,92) 


 (14.358.500,08) 


 (14.070.257,64) 
 (1.180,10) 


(287.062,34) 


 (3.547.873,80) 


472.806,45 


282.879,30 


 (5.437,98) 


(3.850,80) 


0,2 


0,2 


-


0,9 


0,4 
1,7 


(11,5) 


(12,0) 


-


(1,7) 


(2,5) 
1,4 


(10,3) 


(8,6) 
37,8 


(76,9) 


21,3 


54,5 


6,7 


* 


(490,8) 


Resultat d’explotació 306.421,59 289.858,46 367.107,59 5,7 


Ingressos financers 


Subvencions d’interessos 
De tercers 


Despeses financeres 


Per deutes amb tercers 


Diferències de canvi 


19.615,73


0,00 
19.615,73


(366.834,79)


(366.834,79) 


21.420,05 


 245.427,54


0,00 
 245.427,54 


 (336.879,22)


(336.879,22) 


106.999,41 


 462.492,58 


358.646,64 
103.845,94 


 (609.150,73) 


(609.150,73) 


6.999,80 


(92,0) 


-
(92,0) 


8,9 


8,9 


(80,0) 


Resultat financer 2.3.7 (325.799,01) 15.547,73 (139.658,35) * 


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (19.377,42) 305.406,19 227.449,24 (106,3) 


Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 -


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT 
D’OPERACIONS CONTINUADES (19.377,42) 305.406,19 227.449,24 (106,3) 


B) OPERACIONS INTERROMPUDES 0,00 0,00 0,00 -


RESULTAT DE L’EXERCICI  (19.377,42) 305.406,19 227.449,24 (106,3) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.

* Percentatges superiors a 999,9 en valor absolut. 
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En els apartats següents es presenten els fets destacables que es desprenen del treball de 
fiscalització, referits a cadascuna de les àrees del Compte de pèrdues i guanys. 


2.3.1. Import net de la xifra de negocis 


L’import net de la xifra de negocis de l’ICO de l’exercici 2009 va ser de 137,51 M€, i de 
137,84 M€ l’exercici 2010. 


Quadre 28. Import net de la xifra de negocis, exercicis 2009 i 2010 


Serveis prestats 2010 2009 
Variació  


2010-2009 % Estructura 


Servei Català de la Salut 


Particulars 


Altres entitats privades 


137.072.586,94 


59.554,43 


707.689,45 


136.822.156,38 


42.970,50 


642.538,02 


0,2 


38,6 


10,1 


99,5 


0,0 


0,5 


Total 137.839.830,82 137.507.664,90 0,2 100,0 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



La quasi totalitat dels ingressos de l’ICO, el 99,5%, d’ambdós exercicis, provenen dels 
serveis prestats al CatSalut, en virtut dels convenis signats; la resta, el 0,5%, correspon a la 
facturació de serveis a particulars, a mútues i a asseguradores. 


Els ingressos procedents de la facturació al CatSalut es desglossen d’acord amb els con
ceptes següents: 


Quadre 29. Ingressos procedents del CatSalut 


Concepte 2010 2009 
Variació  


2010-2009 % 
Estructura 


2010 % 


Activitat hospitalària 


Pla de Salut 


Tractament de braquiteràpia i radioteràpia 


Programes assistencials 


Capitatiu 


Consultes externes 


Medicació ambulatòria 


19.743.417,46 


46.486,78 


13.472.480,49 


26.945.753,71 


2.360.373,91 


22.600.408,99 


51.903.665,60 


19.159.796,34 


206.692,43 


13.488.970,54 


28.294.102,24 


1.510.181,71 


21.255.253,86 


52.907.159,26 


3,0 


(77,5) 


(0,1) 


(6,4) 


56,3 


6,3 


(1,9) 


14,4 


0,0 


9,8 


19,7 


1,7 


16,5 


37,9 


Total ingressos CatSalut 137.072.586,94 136.822.156,38 0,2 100,0 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



Els ingressos registrats per la regularització del sistema capitatiu registrats l’any 2010, de 
2,36 M€, corresponien a la facturació de l’any 2009, i els registrats l’any 2009, d’1,51 M€, 
corresponien a la facturació de l’any 2008. 
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Les tarifes aplicades a l’activitat assistencial a particulars i altres entitats privades són les 
aprovades pel Consell d’Administració de l’ICO en la sessió del 20 de febrer del 2008. Des 
d’aquesta data no s’han modificat els preus. 


2.3.2. Aprovisionaments 


L’import dels aprovisionaments de l’ICO durant el període fiscalitzat va ser de 80,47 M€ 
l’exercici 2009 i de 81,17 M€ l’exercici 2010, d’acord amb el desglossament següent: 


Quadre 30. Aprovisionaments 


Epígraf 2010 2009 
Variació 


2010-2009 % 


Compres de productes farmacèutics 


Compres de material sanitari 


Compres d’altres aprovisionaments 


Variació d’existències 


Consum de mercaderies, matèries primeres i altres mat. consumibles 


45.445.068,81 


3.502.121,01 


432.425,92 


470.275,07 


49.849.890,81 


45.658.227,66 


3.516.115,93 


405.339,79 


84.625,24 


49.664.308,62 


(0,5) 


(0,4) 


6,7 


459,5 


0,4 


Serveis assistencials planta infermeria 


Laboratori


Radiologia 


Banc de sang 


Altres serveis assistencials 


Serveis assistencials 


Bugaderia 


Neteja 


Seguretat


Càtering


Altres treballs 


Serveis no assistencials 


Treballs realitzats per altres empreses


7.243.570,56 


6.340.309,51 


6.418.468,62 


4.084.702,61 


2.268.267,31 


26.355.318,61 


297.555,87 


2.207.354,23 


750.179,49 


1.068.800,01 


640.201,68 


4.964.091,28


 31.319.409,89 


6.907.486,53 


6.406.991,85 


6.411.459,45 


4.175.834,52 


1.258.517,56 


25.160.289,91 


296.760,00 


3.006.809,54 


698.419,94 


1.055.916,49 


586.622,12 


5.644.528,09 


30.804.818,00 


4,9 


(1,1) 


0,1 


(2,2) 


80,3 


4,7 


0,3 


(36,2) 


7,4 


1,2 


9,1 


(13,7) 


1,7 


Total Aprovisionaments 81.169.300,70 80.469.126,62 0,9 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



Les compres de productes farmacèutics corresponen als fàrmacs subministrats als pa
cients durant els tractaments oncològics. Les compres de material sanitari inclouen adqui
sicions de material de laboratori, catèters, sondes i drenatges, reactius, material radioactiu 
i altre material sanitari. Les compres d’altres aprovisionaments corresponen a material d’ofi
cina, impresos, material de neteja, vestuari i petit utillatge clínic, entre altres. 
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El saldo de l’epígraf Treballs realitzats per altres empreses, de 30,80 M€ l’exercici 2009 i de 
31,32 M€ el 2010, el componen treballs i serveis sanitaris que formen part del procés 
assistencial de l’ICO però que s’encarreguen a altres entitats i per serveis no assistencials 
realitzats per entitats externes, com la bugaderia, la neteja, la seguretat i el càtering (vegeu 
l’apartat 2.6). 


2.3.3. Altres ingressos d’explotació 


L’import de l’epígraf Altres ingressos d’explotació dels exercicis 2009 i 2010 va ser de 
14,58 M€ i de 12,90 M€, respectivament. 


Quadre 31. Detall d’Altres ingressos d’explotació. Exercicis 2009 i 2010 


Concepte 2010 2009 


Convenis de col·laboració amb hospitals i altres 


Conveni amb el Departament de Salut  


Assajos clínics 


Beques 


Gestió Edifici Duran i Reynals 


Ingressos per arrendaments 


Ingressos per serveis docents 


Ingressos recuperació anuncis 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 


6.644.145,83 


1.507.200,74 


646.278,64 


1.282.612,61


2.552.188,07 


2.952,60 


188.352,27 


10.434,01 


12.834.164,77 


69.456,56 


6.786.925,33 


1.631.755,56 


691.043,03 


1.783.082,94 


3.671.816,53 


1.852,08 


0,00 


16.394,75 


14.582.870,22 


0,00 


Altres ingressos d’explotació 12.903.621,33 14.582.870,22 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



Els ingressos per convenis de col·laboració amb hospitals i altres corresponen princi
palment a ingressos provinents dels convenis de col·laboració entre l’ICO i l’Hospital de 
Bellvitge, Hospital Josep Trueta de Girona i Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, i a 
convenis de col·laboració amb hospitals comarcals per a la prestació de serveis d’on
cologia i hematologia de l’ICO en aquests hospitals. 


Els ingressos del conveni amb el Departament de Salut corresponen a l’aportació anual del 
Departament en el marc del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de 
transmissió sexual i sida de Catalunya amb l’objectiu de cobrir despeses estructurals, de 
personal, materials, entre d’altres, de l’activitat desenvolupada.  


El saldo de beques correspon a les concedides a l’ICO per realitzar treballs de recerca. Els 
ingressos per la gestió de l’edifici Hospital Duran i Reynals corresponen als ingressos pels 
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consums de les entitats ubicades a l’Hospital d’acord amb els convenis de col·laboració de 
cessió d’espais signats amb cadascuna d’elles. 


De la revisió d’aquest apartat cal fer l’observació següent: 


Despeses de manteniment dels espais ocupats per la Fundació Privada Hospital 
Oncològic de Catalunya 


El Departament d’Economia i Coneixement, el Departament de Salut, el Servei Català de la 
Salut i la Fundació Privada de l’Hospital Oncològic de Catalunya van establir, mitjançant la 
signatura d’un protocol d’intencions, que la Fundació ocuparia un espai a l’Hospital Duran i 
Reynals i la totalitat de les despeses dels subministraments generats per la utilització de la 
superfície ocupada i les de manteniment i despeses comunitàries serien a compte de la 
Fundació. 


No obstant això, el conveni de col·laboració entre l’ICO i la Fundació, signat el 15 d’abril 
del 2009, determina que les despeses de manteniment i subministraments dels espais 
ocupats per la Fundació van a càrrec de l’ICO. 


D’altra banda, les despeses associades als espais que ocupa la Fundació i que assumeix 
l’ICO s’haurien de registrar com una despesa per transferències en lloc de com a altres 
despeses d’explotació, atès que no formen part de la seva activitat. 


2.3.4. Despeses de personal 


Les despeses de personal van ascendir a 54,74 M€ l’any 2009 i a 53,80 M€ l’any 2010 
(vegeu l’apartat 2.7). 


De la fiscalització d’aquest apartat cal fer l’observació següent: 


Comptabilització de la despesa per indemnitzacions 


La despesa per indemnitzacions de l’exercici 2010 inclou 55.833,18 € corresponents a una 
provisió efectuada per a dues indemnitzacions d’uns acomiadaments que no s’havien 
comunicat als empleats i que no es van concretar el 31 de desembre del 2010, fet pel qual 
no calia haver-les comptabilitzat. 


2.3.5. Altres despeses d’explotació 


L’epígraf Altres despeses d’explotació, presentava un saldo de 14,64 M€ al tancament de 
l’exercici 2009, i de 13,13 M€ al tancament de l’exercici 2010. 
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Quadre 32. Altres despeses d’explotació 


Concepte 2010 2009 2008 
Variació 


2010-2009 % 


Arrendaments 


Reparació, conservació i manteniment 


Serveis professionals independents 


Transports 


Primes d’assegurança 


Serveis bancaris i similars 


Publicitat i propaganda 


Subministraments 


Altres serveis 


Total serveis exteriors 


Tributs 


Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions comercials 


1.061.900,45 


4.106.076,35 


439.025,67 


61,11 


193.397,34 


729,27 


40.367,46 


1.980.338,05 


5.221.026,12 


13.042.921,82 


1.728,39 


85.127,45 


689.331,45 


3.747.604,86 


401.533,97 


986,71 


151.438,84 


1.495,95 


97.572,44 


2.958.329,91 


6.226.801,79 


14.275.095,92 


1.254,70 


367.879,29 


712.438,79 


3.579.096,06 


362.741,21 


11.136,62 


99.408,04 


2.439,05 


83.454,38 


2.417.750,05 


6.801.793,44 


14.070.257,64 


1.180,10 


287.062,34 


54,0 


9,6 


9,3 


(93,8) 


27,7 


(51,3) 


(58,6) 


(33,1) 


(16,2) 


(8,6) 


37,8 


(76,9) 


Total Altres despeses d’explotació 13.129.777,66 14.644.229,91 14.358.500,08 (10,3) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



Pel que fa als serveis exteriors, la despesa de l’epígraf Arrendaments inclou, entre altres, 
les quotes satisfetes per l’arrendament d’equipaments ubicats a l’Hospital Arnau de Vila
nova de Lleida i altres quotes que va satisfer l’ICO per la utilització d’uns equipaments de 
braquiteràpia. L’exercici 2010 inclou també la quota per l’opció de compra dels elements, 
de 0,41 M€.  


El saldo de l’epígraf Reparacions, conservació i manteniment inclou, principalment, la 
despesa pel manteniment dels equipaments adquirits mitjançant contractes d’arrenda
ment financer així com la despesa pel manteniment integral de l’edifici Hospital Duran i 
Reynals. 


La despesa per subministraments inclou la generada pels dos centres de l’ICO i per 
l’edifici de l’Hospital Duran i Reynals.  


La despesa per Altres serveis, de 6,23 M€ l’exercici 2009 i de 5,22 M€ l’exercici 2010, 
correspon principalment a despeses relacionades amb els convenis de col·laboració amb 
l’Hospital Doctor Josep Trueta i l’Hospital Germans Trias i Pujol, i amb els convenis de 
col·laboració amb altres hospitals. També inclou una despesa de 0,18 M€ en cadascun 
dels dos exercicis com a aportació a la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica, i 
una aportació de 0,14 M€ l’exercici 2009 per a la Fundació Privada Institut Català d’Oncolo
gia per l’assumpció del dèficit generat en aquella entitat. 


45 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 12/2014



L’apartat Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials inclou 
la dotació a la provisió per deteriorament dels saldos deutors de 0,36 M€ i de 129,42 € dels 
exercicis 2009 i 2010, respectivament i de 8.472,80 € l’exercici 2009 i 84.998,03 € l’exercici 
2010, de saldos deutors anul·lats que no estaven proveïts. 


De la revisió d’aquest apartat cal fer les observacions següents: 


a) Transferència a la Fundació Privada Institut Català d’Oncologia 


La despesa per l’assumpció per part de l’ICO del dèficit de la Fundació Privada Institut Ca
talà d’Oncologia no hauria de constar comptabilitzada en aquest epígraf. Atesa la natu
ralesa de la despesa s’hauria d’haver comptabilitzat en l’epígraf Despeses per trans
ferències. 


b) [...]3 


c) Aportació a la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica4 


Segons la seva comptabilitat, l’ICO va efectuar una aportació de 0,18 M€ en els exercicis 
2009 i 2010 a la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica, tot i que, la mencionada 
fundació va ser absorbida per l’IDIBELL l’any 2006. La Sindicatura no ha pogut constatar 
que l’ICO tingués l’obligació d’efectuar les esmentades aportacions. 


2.3.6. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 


Els 0,36 M€ del saldo de l’epígraf Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat, 
de l’exercici 2010, corresponen, principalment, al valor net comptable dels elements que 
l’ICO va traspassar a l’IDIBELL, segons el conveni de col·laboració signat l’1 de juny del 
2010 (vegeu l’apartat 2.2.1.2). 


2.3.7. Resultat financer 


El resultat financer dels dos exercicis fiscalitzats va ser de 15.547,73 € l’exercici 2009, i 
negatiu per 0,33 M€ l’exercici 2010. 


3. Observació eliminada arran de la documentació aportada per l’ICO en el tràmit d’al·legacions. 


4. Observació modificada arran de la documentació aportada per l’ICO en el tràmit d’al·legacions. 
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Quadre 33. Resultat financer 


Descripció 2010 2009 


Ingressos financers 


Altres ingressos financers 


Total Ingressos financers 


Interessos deutes llarg termini 


Interessos deutes llarg termini – Arrendaments financers 


Altres despeses financeres


Total Despeses financeres


Diferències positives de canvi 


Diferències negatives de canvi 


Diferències de canvi 


11.177,71 


8.438,02 


19.615,73 


(53.574,08) 


(266.863,95) 


 (46.396,76) 


 (366.834,79) 


3.610,83 


17.809,22 


21.420,05 


29.510,69 


215.916,85 


245.427,54 


(120.148,14) 


(215.731,08) 


(1.000,00) 


(336.879,22) 


107.321,50 


(322,09) 


106.999,41 


Resultat financer (325.799,01) 15.547,73 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



L’apartat Altres ingressos financers inclou la regularització dels interessos satisfets pels 
dos préstecs que tenia constituïts l’ICO i que posteriorment va finançar el CatSalut mit
jançant convenis de col·laboració. L’exercici 2009, l’epígraf recull la recuperació dels inte
ressos pagats per l’ICO durant els exercicis 2006, 2007, 2008 i 2009. La regularització dels 
interessos pagats per l’ICO l’exercici 2010, de 46.876,10 €, es van ingressar a l’epígraf 
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres.  


Les despeses financeres corresponen principalment a la despesa meritada pels contractes 
d’arrendament financer i pels dos préstecs a llarg termini que tenia constituïts l’ICO. 


En relació amb aquest apartat cal fer l’observació següent: 


Comptabilització dels ingressos financers 


Els ingressos registrats l’exercici 2010 per compensar els interessos satisfets del préstec 
finançat pel CatSalut d’acord amb el conveni de col·laboració del 7 d’octubre del 2002, es 
varen registrar en l’epígraf Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres, 
mentre que s’haurien d’haver comptabilitzat, d’acord amb la seva naturalesa, en l’epígraf 
Altres ingressos financers, tal com es va fer per als ingressats de l’exercici 2009. 


2.3.8. Conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de l’exercici 


Les partides de conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de l’exercici dels 
exercicis 2009 i 2010 es presenten en el quadre següent: 
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Quadre 34. Conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de l’exercici dels exercicis 2009 i 2010 


Concepte 2010 2009 


Resultat pressupostari (4.083.381,98) 3.714.739,54 


+ Inversions en immobilitzat 


– Aportacions de capital rebudes 


– Altres aportacions per actuacions realitzades per compte de l’SCS 


± Variació passius financers 


+ Subvencions transferides al resultat de l’exercici 


– Dotació d’immobilitzat 


± Dotació provisions 


± Despeses / Ingressos extraordinaris 


± Variació d’existències 


± Resultat alienació immobilitzat 


± Altres 


10.221.422,37 


(4.087.811,45) 


(749.749,70) 


635.686,00 


2.421.755,03 


(4.392.085,89) 


54.432,55 


(80.518,23) 


(470.275,07) 


(355.407,24) 


866.556,19


6.728.874,02 


(4.789.220,97) 


(3.882.875,64) 


586.880,80 


1.523.010,33 


(3.619.559,24) 


(237.053,29) 


37.199,72 


(84.625,24) 


(1.464,13) 


329.500,29 


Resultat de l’exercici (19.377,42) 305.406,19 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals i els registres de l’ICO.



2.4. TRANSACCIONS AMB ENTITATS VINCULADES 


Les transaccions durant els exercicis 2009 i 2010 entre l’Institut Català d’Oncologia i les 
entitats que hi estan vinculades, es detallen en els quadres següents: 


Quadre 35. Transaccions amb entitats vinculades. Exercici 2009 


Entitat vinculada Ingressos Despeses 


Servei Català de la Salut 


ICS: Hospital Universitari de Bellvitge 


ICS: Atenció Primària Costa de Ponent 


ICS: Hospital Universitari Doctor Josep Trueta 


ICS: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 


Total ICS 


Institut de Diagnòstic per la Imatge 


Banc de Sang i Teixits 


Institut d’Assistència Sanitària 


Fundació Privada ICO 


Total Altres 


136.822.156,38 


2.102.687,02 


121.389,82 


1.000.653,96 


2.163.932,95 


5.388.663,75


235.745,26 


83.031,72 


18.101,23 


273.666,10 


610.544,31


0,00 


6.153.397,79 


0,00 


6.632.428,41 


8.705.115,64 


21.490.941,84 


3.574.559,09 


4.175.834,52 


0,00 


192.271,64 


7.942.665,25 


Total 142.821.364,44 29.433.607,09 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de l’exercici 2009 de l’Institut Català d’Oncologia. 
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Quadre 36. Transaccions amb entitats vinculades. Exercici 2010 


Entitat vinculada Ingressos Despeses 


Servei Català de la Salut 


ICS: Hospital Universitari de Bellvitge 


ICS: Atenció Primària Costa de Ponent 


ICS: Hospital Universitari Doctor Josep Trueta 


ICS: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 


Total ICS 


Institut de Diagnòstic per la Imatge 


Banc de Sang i Teixits 


Institut d’Assistència Sanitària 


Fundació Privada ICO 


Total Altres 


137.072.586,94 


1.918.680,64 


122.468,08 


962.723,07 


2.461.102,64 


5.464.974,43


361.111,38 


100.039,93 


18.789,97 


0,00 


479.941,28


0,00 


7.104.697,88 


0,00 


6.199.149,15 


8.070.640,00 


21.374.487,03 


3.284.459,63 


4.087.702,61 


216.540,06 


0,00 


7.588.702,30 


Total 143.017.502,65 28.963.189,33 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de l’exercici 2010 de l’Institut Català d’Oncologia.



Els convenis formalitzats amb el CatSalut per a l’activitat assistencial s’han analitzat en 
l’apartat de l’informe Deutors comercials i altres comptes a cobrar (vegeu l’apartat 2.2.1.6). 


Pel que fa als hospitals de l’ICS, l’article 16 dels Estatuts de l’ICO estableix que les rela
cions entre l’Institut i l’ICS es concreten en un conveni de col·laboració per tal de coordinar 
adequadament les actuacions de l’empresa pública amb les activitats de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge. Aquest conveni es va formalitzar el 14 de desembre del 2007. La 
clàusula addicional del conveni per a la prestació assistencial de l’exercici 2009 es va 
signar el 30 d’octubre del 2009, mentre que la de l’exercici 2010 es va signar el 31 de 
desembre del 2010. 


Pel que fa a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona (HUJTG), on s’ubica la 
Unitat de Referència Oncològica de Girona, es va formalitzar el conveni marc entre l’ICS i 
l’ICO el 19 de juliol del 2002. Les clàusules específiques per als exercicis fiscalitzats es van 
signar, respectivament, l’1 de juliol del 2009 i el 12 de maig del 2010. 


Pel que fa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (HUGTIP), on s’ubica 
la Unitat de Referència d’Oncologia per la Regió Sanitària del Barcelonès Nord i Maresme, 
l’ICO i l’ICS van signar el conveni marc pel funcionament de l’esmentada unitat el 25 de 
febrer del 2005. La clàusula per a l’exercici 2009 es signar el 5 de març del 2009, i la de 
l’exercici 2010, el 9 de desembre del 2010. 


En relació amb la resta d’entitats vinculades, l’ICO va subscriure l’any 2007 un conveni de 
col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits, per regular la utilització d’espais i el repar
timent de costos que correspongués dels serveis, consums, reposició d’elements comuns 
específics i manteniment general, amb motiu de l’aprofitament, per part del Banc de Sang i 
Teixits, de certs espais en l’edifici de l’Hospital Duran i Reynals. Addicionalment, el 31 de 
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març del 2008 es va signar un nou conveni de col·laboració entre les parts en el qual es 
van acordar les activitats sanitàries i assistencials que prestaria el Banc de Sang i Teixits, 
així com altres aspectes relacionats amb formació, sistema de qualitat i facturació i forma 
de pagament. 


L’ICO, l’1 d’octubre del 2007, va signar un conveni de col·laboració amb l’IDIBELL, per 
regular la utilització d’espais i el repartiment de costos que correspongués dels serveis, 
consums, reposició d’elements comuns específics i manteniment general, per l’aprofi
tament, per part de l’IDIBELL, de determinats espais de l’edifici de l’Hospital Duran i 
Reynals on té ubicats els serveis assistencials i la gestió administrativa. 


De la fiscalització d’aquesta àrea es fan les observacions següents: 


a) Signatures dels convenis de col·laboració entre l’ICO i altres entitats 


El conveni de col·laboració entre l’ICO i el Banc de Sang i Teixits de l’any 2007 per regular 
la utilització d’espais en l’Hospital Duran i Reynals no es va signar. Tampoc es varen signar 
les respectives clàusules dels exercicis 2009 i 2010, tot que l’ICO va sol·licitar la cor
responent signatura i que el Banc de Sang i Teixits va ocupar l’espai assignat de l’Hospital. 


D’altra banda, el conveni de col·laboració de l’any 2008 per a les activitats sanitàries i 
assistencials que el Banc de Sang i Teixits havia de prestar a l’ICO, estava vigent fins al 31 
de desembre del 2008. Posteriorment, no es varen signar les clàusules proposades per 
l’ICO per als anys 2009 i 2010 tot i que durant aquest període també es va dur a terme 
aquella activitat. 


Tampoc es va signar la clàusula per a l’exercici 2009 del conveni de col·laboració entre 
l’IDIBELL i l’ICO de data 1 d’octubre del 2007, tot i que l’ICO va sol·licitar la signatura 
corresponent. 


b) Informació en la Memòria de l’exercici referent a les entitats vinculades 


La informació que consta en la Memòria dels comptes anuals en l’apartat d’operacions 
amb entitats vinculades no és exhaustiva, atès que hi manquen els moviments i saldos de 
les operacions amb el SEM, l’IDIBELL i el Consorci Biopol, entitats, totes elles, que ocupen 
espais en l’Hospital Duran i Reynals. 


2.5. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET I ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 


El patrimoni net de l’ICO es va incrementar en 3,23 M€ l’exercici 2009 i en 1,99 M€ l’exercici 
2010 fins a assolir, la xifra de 3,53 M€ el 31 de desembre del 2009 i de 5,52 M€ el 31 de 
desembre del 2010. 
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Quadre 37. Estat total de canvis en el patrimoni corresponent als exercicis 2009 i 2010 


Patrimoni Resultats Subvencions, 
Patrimoni en rebut en d’exercicis Resultat de donacions i 


adscripció cessió Reserves anteriors l’exercici llegats rebuts Total 


Saldo ajustat, inici de l’exercici 2008 4.208.351,77 8.219,11 155.674,04 (6.610.955,81) 260.560,41 2.419.701,83 441.551,35 


Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 0,00 0,00 227.449,24 (368.835,87) (141.386,63) 


Distribució del resultat de l’exercici 2007 0,00 0,00 0,00 260.560,41 (260.560,41) 0,00 0,00 


Saldo final de l’exercici 2008 i inici de l’exercici 2009 4.208.351,77 8.219,11 155.674,04 (6.350.395,40) 227.449,24 2.050.865,96 300.164,72 


Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 0,00 0,00 305.406,19 2.920.995,52 3.226.401,71 


Distribució del resultat de l’exercici 2008 0,00 0,00 0,00 227.449,24 (227.449,24) 0,00 0,00 


Saldo final de l’exercici 2009 i inici de l’exercici 2010 4.208.351,77 8.219,11 155.674,04 (6.122.946,16) 305.406,19 4.971.861,48 3.526.566,43 


Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.377,42) 2.013.111,80 1.993.734,38 


Distribució del resultat de l’exercici 2009 0,00 0,00 0,00 305.406,19 (305.406,19) 0,00 0,00 


Saldo final de l’exercici 2010 4.208.351,77 8.219,11 155.674,04 (5.817.539,97) (19.377,42) 6.984.973,28 5.520.300,81 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de l’Institut Català d’Oncologia dels exercicis 2009 i 2010. 
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La major part de l’increment del patrimoni procedia de les subvencions rebudes del Cat-
Salut per al finançament d’inversions a l’Hospital Duran i Reynals (vegeu l’apartat 2.2.2.2). 


L’Estat de fluxos d’efectiu de l’ICO dels exercicis 2008, 2009 i 2010 es presenten en el 
quadre següent: 


Quadre 38. Estat de fluxos d’efectiu 


Concepte Exercici 2010 Exercici 2009 Exercici 2008 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ (I) 


Resultat de l’exercici abans d’impostos 


Ajustaments al resultat 
Amortització de l’immobilitzat 
Variació de provisions 
Imputació de subvencions 
Resultats per baixes i alienacions d’immobilitzat 
Ingressos financers 
Despeses financeres 
Altres ingressos i despeses 


Canvis en el capital corrent 
Inversions gestionades per comptes d’altres ens 
Existències 
Deutors i altres comptes a cobrar 
Altres actius corrents 
Creditors i altres comptes a pagar  
Altres passius corrents 


Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 
Pagaments d’interessos 
Cobraments d’interessos 


10.960.077,57 


(19.377,42) 


1.917.646,61 
4.392.085,89 
(139.560,00) 


(2.352.298,47) 
355.407,24 
(19.615,73) 
366.834,79 


(685.207,11) 


9.362.630,68 
(2.076.778,87) 


470.275,07 
12.721.410,70 


(193.486,51) 
(1.074.790,43) 


(483.999,28) 


(300.822,30) 
(320.438,03) 


19.615,73 


7.142.514,04 


305.406,19 


2.132.915,55 
3.619.559,24 


276.128,62 
(1.523.010,33) 


1.464,13 
(245.427,54) 
336.879,22 


(332.677,79) 


4.795.643,98 
199.329,82 
(86.189,36) 


(4.522.631,92) 
(23.955,59) 


7.665.909,82 
1.563.181,21 


(91.451,68) 
(336.879,22) 
245.427,54 


10.853.992,67 


227.449,24 


3.034.807,94 
3.547.873,80 
(192.355,54) 
(472.806,45) 


5.437,98 
(462.492,58) 
609.150,73 


0,00 


7.738.393,64 
1.839.116,91 


(1.170.407,01) 
(19.113.523,94) 


(26.857,19) 
11.184.483,26 
15.025.581,61 


(146.658,15) 
(609.150,73) 
462.492,58 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (II) 


Pagaments per inversions 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 


Cobraments per desinversions 
Empreses del grup i associades 


(8.666.104,91) 


(9.371.753,44) 
(1.412,87) 


(9.370.340,57) 


705.648,53 
705.648,53 


(6.281.107,01) 


(6.281.107,01) 
(277.582,93) 


(6.003.524,08) 


0,00 
0,00 


(11.007.161,72) 


(11.007.161,72) 
 (371.667,39) 


(10.635.494,33) 


0,00 
0,00 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III) 


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 


Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 
Emissió de deutes amb entitats de crèdit 
Emissió de deutes amb entitats del grup i associades 
Emissió d’altres deutes 
Devolució i amortització de deutes amb entitats de crèdit 
Devolució i amortització d’Altres deutes 


(2.323.290,71) 


277.598,82 
277.598,82 


(2.600.889,53) 
0,00 
0,00 
0,00 


(586.881,52) 
(2.014.008,01) 


(371.416,65) 


0,00 
0,00 


(371.416,65) 
0,00 


1.547.859,64 
16.500,00 


(586.880,80) 
(1.348.895,49) 


123.242,23 


103.970,58 
103.970,58 


19.271,65 
623.956,33 


0,00 
0,00 


(604.684,68) 
0,00 


AUGMENT / (DISMINUCIÓ) NET DE L’EFECTIU O EQUIVALENT (I+II+III) (29.318,05) 489.990,38 (29.926,82) 


Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 
Efectiu o equivalents al final de l’exercici 


3.011.004,70 
2.981.686,65 


2.521.014,32 
3.011.004,70 


2.550.941,14 
2.521.014,32 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de l’ICO dels exercicis 2009 i 2010. 
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2.6. CONTRACTACIÓ 


D’acord amb l’article 3 de la LCSP, l’ICO es considera poder adjudicador administració 
pública i per tant, es troba subjecte a l’aplicació íntegra de la llei esmentada. 


D’acord amb l’article 6 dels Estatuts, l’òrgan de contractació de l’ICO és el Consell d’Ad
ministració que en els exercicis fiscalitzats va delegar la competència de contractar en el 
conseller delegat per aquells contractes administratius d’obres, serveis i subministraments 
la quantia dels quals no ultrapassessin les quanties establertes per al procediment nego
ciat. 


D’altra banda, d’acord amb el Decret 325/1996, de l’1 d’octubre, sobre el funcionament 
dels òrgans de control economicofinancer intern en les empreses públiques de la Genera
litat de Catalunya, l’ICO es va dotar d’un òrgan de control intern que assisteix a les meses 
de contractació en tots els expedients no harmonitzats. Pel que fa als contractes harmo
nitzats, l’Institut tramet l’expedient a la Intervenció Delegada perquè elabori l’informe de 
fiscalització. 


Durant l’exercici 2009 l’Institut tenia el servei jurídic externalitzat, el qual comprenia l’as
sessorament sobre la contractació administrativa. Durant l’exercici 2010 l’ICO va assumir 
amb mitjans propis el suport jurídic a la contractació administrativa. 


Els anys 2009 i 2010 l’ICO tenia cent seixanta-vuit contractes vigents adjudicats en els anys 
de fiscalització o anteriors per 98,81 M€. La Sindicatura ha seleccionat, mitjançant un pro
cediment estadístic, una mostra de vint-i-un contractes per fiscalitzar-los, adjudicats per 
72,85 M€, que representa el 73,7% de l’import del conjunt dels contractes. 


Quadre 39. Contractes vigents en els anys 2009 i 2010 


Contractes adjudicats vigents en 2009 i 2010 Contractes fiscalitzats 


Tipus de contracte Número Import adjudicació (IVA inclòs) Número Import adjudicació (IVA inclòs) 


Obra


Serveis 


Subministraments 


Gestió de serveis públics 


20 


81 


65 


2 


10.227.871,07 


23.056.229,52 


64.101.162,32 


1.428.650,00 


3 


4 


13 


1 


7.350.422,58 


11.185.434,02 


53.034.462,41 


1.280.000,00 


Total 168 98.813.912,91 21 72.850.319,01 


Imports en euros. 

Font: Llista de contractes lliurada per l’Institut Català d’Oncologia.



2.6.1. Contractes d’obra 


La Sindicatura ha seleccionat per a la fiscalització els tres contractes d’obra següents: 
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Quadre 40. Mostra dels contractes d’obra 


Id. Objecte 
Procediment 
d’adjudicació Adjudicatari 


Data d’adjudicació 
definitiva 


Import del 
contracte 


a Obres de les canonades Obert Imisa, SA 16.07.2008 6.239.321,23 


b Obres del projecte de reforma 
del quiròfan de l’Hospital 
Duran i Reynals 


Negociat sense 
publicitat 


Spie Ibérica, SA 25.06.2009 191.950,06 


c Obres de remodelació del 
Servei de Radioteràpia de 
l’ICO Girona 


Obert UTE Euritmia Construcciones, SA 
i Servicios Eléctricos Ingisa, SL 


30.11.2009 919.151,29 


Total mostra 7.350.422,58 


Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació de l’Institut Català 

d’Oncologia.



D’acord amb els preceptes de la normativa contractual, de la fiscalització dels expedients 
de contractació, cal fer les observacions següents: 


a) Criteris d’adjudicació 


En dos dels tres contractes d’obra fiscalitzats, l’ICO va fixar com a criteri d’adjudicació, en
tre d’altres, els mitjans personals destinats a la direcció de l’execució de les obres i els 
mitjans materials adscrits a l’execució de l’obra (expedients a i c). 


D’acord amb l’article 53 de la LCSP, els recursos humans participants en el contracte i els 
mitjans materials són mitjans d’acreditació de la solvència tècnica i, per tant, per poder-los 
valorar com a criteris d’adjudicació, caldria que els plecs establissin primerament uns 
valors mínims per certificar la solvència.5 


b) [...]6 


2.6.2. Contractes de serveis 


La Sindicatura ha seleccionat per a la fiscalització dels contractes de serveis els quatre 
següents: 


5. Paràgraf modificat per clarificar el seu sentit, arran de les al·legacions presentades. 


6. Observació eliminada arran de la documentació aportada per l’ICO en el tràmit d’al·legacions. 
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Quadre 41. Mostra dels contractes de serveis 


Id. Objecte 
Procediment 
d’adjudicació Adjudicatari 


Data d’adjudicació 
definitiva 


Import del 
contracte 


a Servei de neteja de l’ICO 


Lot 1: Neteja de l’Hospital Duran i Reynals 


Lot 2: Neteja de l’Hospital Josep Trueta 


Obert 


Selmar, SA 


ISS Facility Services, SAU 


17.10.2007 


17.10.2007 


4.673.188,80 


106.967,96 


b Servei de manteniment integral Hospital 
Duran i Reynals 


Obert Agefred Servicio, SA 15.10.2009 1.732.219,00 


c Servei de neteja de l’ICO 


Lot 1: Neteja de l’Hospital Duran i Reynals 


Lot 2: Neteja de l’Hospital Josep Trueta 


Obert 


ISS Facility Services SAU 


ISS Facility Services SAU 


15.12.2009 


15.12.2009 


3.331.664,03 


132.374,75 


d Servei de seguretat Obert UTE Pycseca-Pregecsa 21.10.2010 1.315.987,44 


Total mostra 11.185.434,02 


Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació de l’Institut Català 

d’Oncologia.



De la revisió del compliment de la legalitat contractual cal fer les observacions següents: 


a) Plecs de clàusules administratives particulars 


En un expedient, el quadre de característiques dels Plecs de clàusules administratives par
ticulars i l’anunci de la licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) van determinar 
que no s’acceptaven variants, mentre que el Plec de prescripcions tècniques d’aquest ma
teix expedient preveia que en cas que el licitador ho considerés convenient podria efectuar 
una variant (expedient c). 


b) Criteris d’adjudicació7 


En dos expedients l’ICO va fixar com a criteris de valoració de les ofertes qui seria el res
ponsable directe del servei i de la gestió del personal, el Pla de qualitat i control, l’aportació 
de certificats de qualitat dels productes, materials i sistemes oferts, així com certificacions 
de qualitat empresarial relacionades amb l’execució i gestió dels serveis i, finalment, la 
maquinària i materials que s’emprarien en el contracte, els quals són un mitjà d’acreditació 
de la solvència tècnica o professional (expedients a i c). 


En un dels expedients fiscalitzats es va fixar com a criteris de valoració de les licitacions, 
l’experiència en vigilància d’edificis de l’administració pública i concretament en l’àmbit 


7. Observació modificada arran de l’al·legació presentada. 
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sanitari, els quals són un mitjà d’acreditació de la solvència professional o tècnica (expe
dient d). 


D’acord amb l’article 53 de la LCSP, els mitjans d’acreditació de la solvència del contrac
tista poden, també, ser considerats criteris a valorar en la fase d’adjudicació, si prèviament 
els plecs han establert uns mínims per certificar aquella solvència i són els recursos apor
tats pels licitadors per aquell servei en concret, per sobre d’aquests mínims, els que poden 
ser incorporats en la fase de valoració. 


En tres licitacions fiscalitzades es preveien com a criteri a valorar les millores proposades 
pel licitador. En cap dels tres plecs no s’especificaven els aspectes que es valorarien com 
a millores. La manca d’especificació de les millores o una descripció massa genèrica no 
permet als licitadors conèixer els elements que l’òrgan de contractació valorarà. Per això, 
l’article 67 del RGLCAP estableix que el plec de clàusules administratives particulars ha de 
contenir els requisits, límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els quals han de ser 
acceptades les millores (expedients a, b i c). 


c) Tramitació de les adjudicacions 


En les actes de la mesa de contractació d’una licitació hi constava com a president una 
persona diferent de la designada pels òrgans de contractació en la constitució de la mesa. 
En l’expedient no hi consta cap justificació del canvi (expedient d). 


En una licitació l’òrgan de contractació va aprovar l’adjudicació provisional a una empresa 
però en l’expedient no hi constava l’expedient l’adjudicació definitiva de la contractació 
(expedient c). 


d) Execució del contracte8 


L’ICO no va formalitzar amb el contractista cap pròrroga d’un contracte que finalitzava el 31 
d’octubre del 2009 i que es va perllongar durant dos mesos i va donar lloc a una facturació 
de 0,44 M€ (expedient a). 


2.6.3. Contractes de subministraments 


Els tretze contractes de subministraments seleccionats per a la fiscalització es presenten 
en el quadre següent: 


8. Observació modificada per clarificar el seu sentit arran de les al·legacions presentades. 
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Quadre 42. Mostra dels contractes de subministraments 


Id. Objecte 
Procediment 
d’adjudicació Adjudicatari 


Data d’adjudicació 
definitiva 


Import del 
contracte 


a Medicaments-antibiòtics Negociat sense 
publicitat 


Diversos 22.04.2009 1.466.877,83 


b Fàrmacs d’inhibició de Kinasas Negociat sense 
publicitat 


Diversos 22.04.2009 9.993.965,00 


c Altres fàrmacs citostàtics amb pèrdua 
d’exclusivitat 


Negociat sense 
publicitat 


Diversos 22.04.2009 4.956.154,17 


d Fàrmacs citostàtics, resta de grups Negociat sense 
publicitat 


Diversos 22.04.2009 5.286.436,09 


e Fàrmacs Trastuzumab Negociat sense 
publicitat 


Diversos 22.04.2009 6.620.488,57 


f Fàrmacs anticossos, resta de grups Negociat sense 
publicitat 


Diversos 22.04.2009 9.643.705,73 


g Factoria estimulants de colònies i epoteines Negociat sense 
publicitat 


Diversos 22.04.2009 2.513.659,18 


h Fàrmacs de suport al tractament quimioteràpic Negociat sense 
publicitat 


Diversos 22.04.2009 1.247.972,57 


i Energia elèctrica Negociat sense 
publicitat 


Endesa 10.06.2009 1.299.876,61 


j Arrendament amb opció de compra d’un acce
lerador lineal per a l’ICO Badalona 


Obert Varian Medical Sys
tems Ibérica, SL 


15.10.2008 3.374.300,00 


k Arrendament amb opció de compra d’un acce
lerador lineal per a l’Hospital Duran i Reynals 


Negociat sense 
publicitat 


Varian Medical Sys
tems Ibérica, SL 


20.05.2010 3.780.000,00 


l Arrendament amb opció de compra d’un acce
lerador lineal i accessoris per a l’ICO Girona 


Obert Varian Medical Sys
tems Ibérica, SL 


13.09.2010 2.793.646,80 


m Infraestructura d’emmagatzematge EMC per a 
l’àrea de sistemes de l’ICO 


Negociat sense 
publicitat 


Meinsa Sistemas, 
SL 


26.11.2010 57.379,86 


Total mostra 53.034.462,41 


Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació de l’Institut Català 

d’Oncologia.



El 24 d’abril del 2008, el Consell d’Administració de l’ICO va aprovar adherir-se al sistema 
centralitzat per a la contractació administrativa de serveis i de determinació del tipus dels 
subministraments consistents en medicaments, sèrums i nutrició enteral, que va adjudicar 
el Consorci Hospitalari de Catalunya (actualment Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSSC)) el 18 d’octubre del 2008 amb una durada inicial de dos anys.9 Així, vuit expedients 


9. Donades les diferents valoracions de l’encaix i validesa dels acords marc del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, en l’òrbita de les entitats i organismes dependents de la Generalitat de Catalunya, la Junta Consul
tiva de Contractació administrativa de la Generalitat de Catalunya va emetre l’informe 10/2011, del 27 d’octubre, 
on s’estableix que:  


“les entitats del sector públic poden centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments i atri
.../... 
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de la mostra dels contractes de subministrament fiscalitzats corresponien a subministra
ments de compres centralitzades que derivaven del mateix acord marc del CSSC i, per 
tant, es van tramitar mitjançant procediment negociat sense publicitat. 


Pel que fa a l’adquisició de tres acceleradors lineals per als centres de l’ICO de l’Hospitalet 
de Llobregat, Girona i Badalona, el Consell d’Administració de l’ICO, el 24 d’abril del 2008, 
va aprovar incoar un expedient per a l’adquisició conjunta dels tres elements, amb un preu 
de licitació de 8,90 M€, dels quals 3,38 M€ eren per a l’accelerador de Badalona, 2,52 M€ 
per al de Girona, i 2,30 M€ per al de l’Hospitalet de Llobregat. 


Posteriorment, el 16 de juliol del 2008, a proposta del director general de l’ICO, el Consell 
d’Administració va deixar sense efecte l’acord d’incoació de l’expedient, en atenció a les 
diferents periodicitats d’instal·lació dels tres elements, i va proposar incoar tres expedients 
per al subministrament individualitzat dels acceleradors, mitjançant procediment, sota la 
forma d’arrendament amb opció de compra a quatre anys. 


Així, el 16 de juliol del 2008, es van incoar els expedients d’adquisició dels acceleradors 
per l’ICO Girona i l’ICO Badalona, mentre que l’expedient per a l’adquisició de l’accelerador 
per a l’ICO Hospitalet de Llobregat no es va iniciar fins el 22 d’abril del 2010. 


La publicació de la licitació de l’adquisició per a la seu de Badalona es va fer el 7 d’agost 
del 2008, al preu de 3,38 M€ i per procediment obert. A la licitació s’hi van presentar tres 
licitadors, dos dels quals van ser exclosos perquè no complien les especificacions tèc
niques dels plecs. 


La licitació per a l’adquisició de la seu de Girona, després de modificar a l’alça dues ve
gades el pressupost de licitació per procediment obert i per 2,79 M€, es va publicar el 7 de 
maig del 2010. A aquesta licitació tan sols s’hi va presentar una proposta, que va ser la de 
l’adjudicatari. 


L’accelerador de la seu de l’Hospitalet de Llobregat es va fer pel sistema negociat sense 
publicitat, per exclusivitat tècnica, el mes d’abril del 2010, i al preu de 3,78 M€. 


De la revisió dels expedients dels contractes seleccionats cal fer les observacions se
güents: 


buir-la a serveis especialitzats, amb la finalitat de racionalitzar i ordenar l’adjudicació dels seus contractes. 
En conseqüència, es considera conforme amb la normativa de contractes del sector públic que el Consorci 
de Salut i Social de Catalunya actuï com a òrgan centralitzat de contractació adquirint subministraments i 
serveis per als òrgans de contractació dels ens, organismes o entitats que hi estiguin adherits, o adjudicant 
contractes o formalitzant acords marc per dur a terme obres, subministraments o serveis destinats a 
aquests.” 
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a) Procediments establerts en la normativa relatius a les compres de subministra
ments centralitzats dins un acord marc10 


En set dels vuit expedients tramitats mitjançant procediment negociat sense publicitat per 
al subministrament de medicaments, sèrums i nutrició enteral hi mancava la documentació 
acreditativa d’haver cursat invitacions per escrit a totes les empreses incloses en l’acord 
marc. Així, doncs, es va incomplir la clàusula vint-i-unena del plec de clàusules adminis
tratives particulars de l’acord marc convocat pel CSSC (expedients a, b, c, d, e, f i h). 


b) Adquisició de tres acceleradors lineals 


En la documentació de l’expedient l hi ha un informe del mes de gener del 2009, catorze 
mesos abans de publicar-se la licitació, on es detallen les necessitats estructurals, que in
clou un estudi dels espais disponibles en l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona per 
a la ubicació del nou accelerador lineal. Aquest estudi estava fet sobre la base de l’acce
lerador del proveïdor adjudicatari de la contractació. 


El 17 de desembre del 2009 el proveïdor, encara no adjudicatari de la licitació, va fer una 
proposta econòmica de 2,77 M€ IVA inclòs. El 17 de febrer del 2010, dos mesos més tard, 
l’òrgan de contractació va modificar el pressupost màxim de licitació i el va establir en el 
mateix import que la proposta econòmica anterior. Posteriorment, el 22 d’abril del 2010, 
novament es va modificar el pressupost màxim de licitació i es va establir en 2,79 M€. 


D’altra banda, els plecs de prescripcions tècniques de les licitacions j i l, tramitades mitjan
çant procediment obert, establien uns requeriments tècnics molt concrets que feien refe
rència a especificats dels elements dels que ja disposava l’ICO i subministrats anteriorment 
pel proveïdor. 


Pel que fa a la tercera licitació, expedient k, tramitada mitjançant procediment negociat 
sense publicitat per raó d’exclusivitat (en l’expedient hi consta l’informe tècnic de l’ex
clusivitat), l’òrgan de contractació va aprovar l’adjudicació del contracte el 20 de maig del 
2010 amb l’única informació del licitador d’un pressupost amb el detall de les prestacions 
de l’equipament. Així, tota la tramitació administrativa a aportar en la fase de presentació 
d’ofertes es va realitzar amb posterioritat a l’adjudicació del contracte, el 27 de maig del 
2010. 


Atès el procediment obert utilitzat per permetre l’accés en condicions d’igualtat als licita
dors, d’acord amb l’article 101 de la LCSP, les prescripcions tècniques haurien d’haver-se 
definit amb especificacions tècniques comunes acompanyades de la menció “o equi


10. Observació modificada arran de la documentació aportada per l’ICO en el tràmit d’al·legacions. 
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valent”, i evitar, així, fer una referència a una marca concreta. En qualsevol cas, els pos
sibles licitadors haurien d’haver disposat de tota la documentació referent a l’objecte licitat 
i, tots ells, a partir del moment de la publicació de la licitació. 


Altrament, ateses les especificitats requerides en els plecs de prescripcions tècniques, 
l’ICO hauria de valorar la possibilitat de realitzar aquest tipus de contractacions mitjançant 
un procediment negociat sense publicitat per exclusivitat i justificar-ho degudament en 
l’expedient. 


c) Publicitat de l’adjudicació 


En un expedient subjecte a regulació harmonitzada, l’adjudicació definitiva del contracte es 
va publicar en el DOUE el 25 de març del 2009 tot i que l’òrgan de contractació va aprovar 
l’adjudicació definitiva el 19 de novembre del 2008, i es va incomplir, per tant, l’article 138.2 
de la LCSP, que estableix en un màxim de quaranta-vuit dies el termini entre l’adjudicació 
definitiva i la publicació en el DOUE. Addicionalment, la publicació de l’adjudicació en el 
DOUE no informava del valor d’adjudicació del contracte (expedient j). 


2.6.4. Contractes de gestió de serveis públics 


S’ha revisat un contracte de gestió de serveis públics per un import adjudicat d’1,28 M€. 


Quadre 43. Mostra dels contractes de gestió de serveis públics 


Id. Objecte 
Procediment 
d’adjudicació Adjudicatari 


Data d’adjudicació 
definitiva 


Import del 
contracte 


a Servei d’alimentació pels pacients ingressats i per 
l’explotació del menjador laboral i la cafeteria 


Obert Catering Arcasa, SL 16.01.2008 1.280.000,00 


Total mostra 1.280.000,00 


Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació de l’Institut Català



d’Oncologia.



El 8 d’octubre del 2007 l’ICO va incoar la contractació del servei d’alimentació dels pa
cients ingressats a l’ICO i per a l’explotació del menjador laboral i la cafeteria de l’Hospital 
Duran i Reynals, a partir de l’1 de gener del 2008, data en què finalitzava la vigència del 
contracte anterior. El pressupost inicialment previst de la licitació era d’1,21 M€. L’anunci de 
la licitació mitjançant procediment obert es va publicar el 24 d’octubre del 2007, amb un 
preu de licitació d’1,28 M€, i per una vigència de dos anys. 


A la licitació només s’hi va presentar una oferta, que corresponia a l’empresa que estava 
realitzant el servei fins aleshores i que va ser l’adjudicatària de la nova contractació, resolta 
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el 16 de gener del 2008. El 4 de febrer del 2008 es va signar el contracte amb una durada 
de dos anys. 


El Plec de prescripcions tècniques que regia el contracte incorporava una llista de preus 
màxims per al públic i per als treballadors de l’hospital i de les diferents empreses ubi
cades en l’Hospital Duran i Reynals i s’establia que es mantindrien vigents per anys na
turals, però que eren susceptibles de modificació a principis de cada any i, com a màxim, 
en funció de l’IPC. 


D’altra banda, el Plec de clàusules administratives particulars establia que els preus i les 
tarifes no es podien revisar fins que no hagués transcorregut un any des de la data de la 
presentació de l’oferta o des de l’última revisió aprovada, i que la revisió proposada no 
podia superar la variació que hagués experimentat l’IPC de l’Estat, en els dotze mesos 
anteriors al moment de la revisió. 


El Plec de clàusules administratives particulars també preveia que en el cas que es produís 
una ruptura en l’economia del contracte, es restabliria l’equilibri economicofinancer d’acord 
amb el sistema de compensació previst en el Plec d’especificacions tècniques. No obstant 
això, el Plec de prescripcions tècniques no especificava cap sistema de compensació. 


De la revisió de l’expedient del contracte seleccionat cal fer les observacions següents: 


a) Criteris d’adjudicació 


Els plecs de clàusules administratives particulars de l’expedient fiscalitzat preveien millores 
complementàries proposades pel licitador com a criteri d’adjudicació. Tanmateix, els plecs 
no especificaven els aspectes que s’entendrien com a millores, en contra del que deter
mina l’article 67 del RGLCAP, que estableix que el plec de clàusules administratives par
ticulars ha de contenir els requisits, límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els 
quals han de ser acceptades les millores.  


La manca d’especificació de les millores o una descripció massa genèrica del que es valo
rarà no permet als potencials licitadors conèixer els elements que l’òrgan de contractació 
valorarà. 


b) Adjudicació del contracte 


A la licitació només s’hi va presentar una sola empresa, que era la que ja prestava el servei. 
L’informe tècnic de valoració de la proposició posa de manifest que la proposta complia els 
requisits necessaris sol·licitats en el plec tècnic corresponent. No obstant això, l’informe no 
inclou la ponderació dels criteris d’adjudicació indicats en el Plec de clàusules admi
nistratives particulars. 
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c) Revisió de preus 


D’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tèc
niques, els quals eren part integrant del contracte, l’òrgan de contractació no podia aprovar 
una revisió de preus cinc mesos després de la proposta econòmica presentada en la 
licitació, atès que segons els plecs s’hauria d’haver esperat a, com a mínim, un any des de 
la data de l’oferta del contractista, és a dir, fins al mes de desembre del 2008. No obstant 
això, l’article 77 de la LCSP determina que la revisió de preus no es pot efectuar fins que 
hagi transcorregut com a mínim un any des de l’adjudicació del contracte. 


D’altra banda, l’increment de preus, en cap cas podia superar la variació que hagués 
experimentat l’IPC, en còmput nacional, en els dotze mesos anteriors al moment de la 
revisió, fet que no es va complir en les dues revisions de preus que es van acordar al llarg 
de la vigència d’aquest contracte. 


d) Execució del contracte 


El 30 de novembre del 2009, el contractista va facturar a l’ICO 15.442,72 €. El concepte de 
la factura era “Ajust d’increment de preus corresponent al període de gener a novembre 
del 2009”, tot i que l’increment de preus que es va acordar en la primera pròrroga del 
contracte produïa efectes a partir del dia 3 de febrer del 2010. La factura va ser comp
tabilitzada per l’ICO gairebé un any més tard, l’1 de novembre del 2010. 


2.6.5. Altres aspectes de la contractació 


Durant el treball de fiscalització dels estats financers de l’ICO dels exercicis 2009 i 2010 es 
varen detectar algunes incidències relacionades amb l’àrea de contractació administrativa. 


La Sindicatura també va seleccionar una mostra de cinquanta-vuit comandes amb un vo
lum global de despesa dels exercicis 2009 i 2010 de 0,96 M€. L’ICO no va facilitar a la Sin
dicatura els processos de contractació eventualment realitzats de les comandes de la 
mostra. 


De la fiscalització d’aquest apartat cal fer les observacions següents: 


a) Acord amb un proveïdor 


L’1 de desembre del 2009 l’ICO va signar un acord amb el proveïdor dels acceleradors 
lineals pel tal de col·laborar amb noves tecnologies de la radioteràpia. En aquest acord 
constava que el proveïdor deixava en dipòsit a l’ICO un maquinari i un programari perquè 
fos instal·lat en un accelerador per un període màxim d’un any sense contraprestació eco
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nòmica per part de l’ICO, com a prova. Finalitzada la vigència de l’acord, l’ICO podia optar 
per realitzar la compra d’aquesta tecnologia a un preu de 0,20 M€. 


L’any 2011 es va licitar aquest subministrament mitjançant un procediment negociat per 
exclusivitat d’acord amb l’article 154.d de la LCSP, el qual va ser adjudicat al proveïdor 
esmentat pels 0,20 M€, IVA inclòs. 


b) Manca de procediment de contractació administrativa11 


Durant el treball de fiscalització s’ha posat de manifest un conjunt de despeses per obres, 
adquisicions de béns i subministraments que no van seguir el corresponent procediment 
de contractació. 


El novembre del 2010, una empresa va facturar a l’ICO 102.452,20 €, IVA inclòs, per la 
realització de treballs de climatització a l’Hospital Duran i Reynals mitjançant tres factures. 


Els mesos de novembre i desembre del 2009 i octubre del 2010, un proveïdor va facturar 
determinat material mèdic per un total de 142.704,80 €, IVA inclòs. 


En tots aquests casos no es va justificar a la Sindicatura que es realitzés un procediment 
de contractació per a la licitació dels treballs, que en el cas de la contractació de les obres 
constituïen el mateix objecte i superaven el llindar de 50.000,00 €, i que, en el cas dels 
béns i serveis, cadascuna de les factures superava els 18.000,00 € de la contractació 
menor, d’acord amb l’article 122.3 de la LCSP. 


c) Justificació de la contractació administrativa 


L’ICO no va facilitar a la Sindicatura la documentació justificativa dels procediments de 
contractació seguits en les cinquanta-vuit adquisicions seleccionades de la llista de 
comandes de l’Institut, que representaven un volum de despesa de 0,96 M€. 


2.7. PERSONAL 


La plantilla de l’ICO està integrada per personal laboral, acollit al VII Conveni col·lectiu de 
treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària concertats per als anys 
2005-2008. El règim retributiu aplicat per l’Institut és l’establert en el conveni col·lectiu, 
complementat pels acords i pactes d’empresa entre la direcció de l’ICO i els representants 


11. Observació modificada arran de la documentació aportada per l’ICO en el tràmit d’al·legacions. 
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dels treballadors. El conveni exclou expressament el personal d’alta direcció, que es regeix 
pel Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, i pels propis contractes. 


D’acord amb els corresponents pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’any 2009 la 
plantilla de l’ICO comprenia 950 dotacions de personal, i 988 dotacions l’any 2010. Tan
mateix, la plantilla mitjana de treballadors va ser de mil quaranta-un i de mil quaranta-doc 
treballadors els exercicis 2009 i 2010, respectivament. 


Quadre 44. Plantilla mitjana de treballadors de l’Institut Català d’Oncologia 


Tipologia Empleats 2010 Empleats 2009 Empleats 2008 


Facultatius, titulats superiors assistencials i directors 


Infermeria, auxiliars tècnics clínics i tècnics superiors 


Administratius i titulats de grau mitjà 


Zeladors 


284 


536 


189 


33 


275 


546 


187 


33 


265 


526 


171 


30 


Total 1.042 1.041 992 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia. 


La despesa de personal de l’exercici 2009 va ser de 54,74 M€ i l’exercici 2010 de 53,80 M€. 


Quadre 45. Despeses de personal 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació  


2010-2009 % 
Variació 


2009-2008 % 


Sous i salaris 


Indemnitzacions 


Seguretat Social a càrrec de l’empresa 


Altres despeses socials 


43.012.709,43 


165.586,27 


10.413.437,27 


210.066,34 


44.239.302,55 


29.162,52 


10.282.368,64 


189.903,45 


41.312.548,03 


101.215,03 


9.471.838,88 


200.744,04 


(2,8) 


467,8 


1,3 


10,6 


7,1 


(71,2) 


8,6 


(5,4) 


Despeses de personal 53.801.799,31 54.740.737,16 51.086.345,98 (1,7) 7,2 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català d’Oncologia.



L’any 2009 la despesa de sous i salaris es va incrementar respecte a l’exercici anterior en 
un 7,1%, principalment per l’increment de la plantilla mitjana. L’any 2010 la despesa va 
disminuir un 2,8% respecte a l’any 2009, per l’aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de 
maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció 
del dèficit públic. 


La despesa per indemnitzacions va ser de 0,17 M€ l’exercici 2010 i correspon principal
ment a indemnitzacions per acomiadaments improcedents de treballadors de l’ICO. 


2.7.1. Personal laboral 


La Sindicatura va seleccionar una mostra aleatòria de trenta-cinc treballadors de l’ICO 
durant l’exercici 2010 per fiscalitzar. De la mostra analitzada, vint-i-tres treballadors pres
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taven els servies al centre de l’ICO Hospitalet de Llobregat, sis al centre de l’ICO Badalona 
i sis al centre de l’ICO Girona. 


De tots els treballadors seleccionats es va revisar la documentació laboral existent en els 
expedients físics individuals i, pel que fa al conjunt dels conceptes salarials, es va verificar 
la seva correspondència amb el conveni per a tot el personal seleccionat.  


En les proves que es varen realitzar per a les diverses categories del personal, no es va 
trobar cap diferència significativa entre els conceptes retributius de les nòmines i els 
imports establerts en el VII Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels 
centres d’atenció primària concertats per als anys 2005-2008, complementat per allò que 
establien els pactes d’empresa. 


Per als anys 2009 i 2010 l’ICO va aprovar unes taules salarials basades en les taules del 
conveni XHUP per a l’exercici 2008 més un increment del 2,0% a compte conveni del 2009 
i un increment del 0,3% a compte conveni del 2010, atès que en els anys 2009 i 2010 el 
conveni XHUP es trobava en situació d’ultra-activitat. 


L’any 2009 els treballadors van instar un conflicte col·lectiu sobre la interpretació d’un 
pacte d’empresa signat el 30 d’abril del 2008, que establia que, una vegada promulgada la 
Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de cada any, s’incrementaria la retri
bució anual fixa amb el percentatge d’IPC previst en la llei esmentada. Aquest import 
quedaria pendent de regularitzar en funció dels increments que establís el nou conveni 
col·lectiu a negociar. 


L’ICO entenia que atès que en la llei de pressupostos per a l’any 2009 no hi havia cap 
previsió de l’IPC, no era procedent aplicar l’increment del 2,0%, però el Comitè d’empresa 
entenia que sí que existia l’esmentada previsió de l’IPC i que l’increment salarial era proce
dent. En l’acta de la reunió del 21 de juliol del 2009 hi consta que l’ICO va proposar abonar 
un 1,0% a compte del conveni col·lectiu que es negociés per al sector en la nòmina de se
tembre del 2009 i regularitzar els endarreriments amb efectes des de l’1 de gener del 2009. 


La sentència del Jutjat Social de Barcelona del 20 de novembre del 2009, ratificada poste
riorment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 14 de maig del 2010, va con
demnar l’ICO a pagar als treballadors un 1,0% addicional sobre la retribució anual fixa de 
l’any 2008, amb efectes des de l’1 de gener del 2009, en aplicació de Pacte d’empresa 
esmentat del 30 d’abril del 2008, perquè va considerar que l’increment de l’IPC previst feia 
referència al percentatge d’increment de les retribucions dels funcionaris que inclou cada 
llei de pressupostos. Per tant, l’increment que va es va aplicar als treballadors de l’ICO 
l’any 2009 respecte al 2008 va ser d’un 2,0%, d’acord amb la Llei 15/2008, de 23 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat del 2009. 


En el mes de gener del 2010 es van satisfer als treballadors els endarreriments corres
ponents a l’1,0% addicional que havia determinat la sentència esmentada. 
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L’any 2010 es va aplicar un increment de la retribució anual fixa d’un 0,3% d’acord amb la 
Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos del 2010, per al període de l’1 de gener 
fins al 31 de maig del 2010. 


El Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en 
matèria fiscal per la reducció del dèficit públic, va afegir l’article 26 bis a la Llei 25/2009, 
que determinava que des de l’1 de juny del 2010 fins al 31 de desembre del 2010 la massa 
salarial del personal laboral, exclòs el personal amb contracte d’alta direcció, experi
mentaria una reducció d’un 5,0% de les quanties de cada un dels conceptes retributius 
que la integraven i que els correspongués percebre d’acord amb el conveni col·lectiu que 
els fos d’aplicació, excepte la paga extraordinària del mes de juny del 2010, que s’abonaria 
sense aplicar aquesta reducció. 


El 30 de juliol del 2010 el CatSalut es va reunir amb els responsables d’empreses públiques 
i consorcis, entre els quals figurava l’ICO, per arribar a un acord entre les entitats i els 
sindicats sobre l’aplicació de les mesures de contenció de la despesa exigides pel nou 
Decret llei. Una de les conclusions d’aquesta reunió va ser negociar amb els comitès 
d’empresa de cada centre un acord sobre la reducció de la massa salarial. A més, també 
es van proposar altres mesures complementàries que minoressin l’impacte de la reducció 
en els conceptes retributius dels salaris, com per exemple les relacionades amb el temps 
de treball i les millores organitzatives. 


Les mesures correctores que va aplicar l’ICO per reduir la despesa de personal varen ser 
les següents: reducció de les retribucions de l’alta direcció en un 10,0%, reducció d’un 
5,0% de la nòmina del mes de juny i juliol i d’un 3,0% a partir de la nòmina de setembre, 
aplanament de l’organigrama directiu, revisió dels plusos personals i del model de guàr
dies, reducció de les despeses de suplències de l’àmbit no assistencial, no cobertura de 
vacants i baixes definitives, compensació de complements personals per aplicació de 
nivells del sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional, i ajustament 
final en el complement d’incentius. 


El 18 de juliol del 2011 el Comitè d’empresa de l’ICO va interposar una demanda de 
conflicte col·lectiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per recuperar 
l’import descomptat sobre la nòmina en aplicació del Decret llei 3/2010. 


També les patronals Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci Associació Patronal Sanitària i 
Social varen interposar un conflicte col·lectiu pel mateix motiu, que tenia com a àmbit 
d’afectació la totalitat dels treballadors inclosos en el Conveni Col·lectiu de la XHUP. La 
sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència el 3 d’agost 
del 2011 en la qual declarava correcta i ajustada a dret la decisió de les empreses afec
tades pel conflicte col·lectiu, amb forma jurídica d’entitats de dret públic, de reduir, a partir 
de l’1 de juny del 2010, el 5,0% dels imports de cadascun dels conceptes que integraven 
la massa salarial. Amb posterioritat es varen interposar recursos de cassació davant la sala 
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social del Tribunal Suprem, la qual va dictar sentència en el mateix sentit que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya el 24 de febrer del 2014. 


Pel que fa a noves contractacions, d’acord amb el conveni del 8 de febrer del 2000 que 
van signar l’ICS i l’ICO pel desenvolupament del programa especial d’urgències de la Ciu
tat Sanitària i Universitària de Bellvitge, l’ICO va destinar personal a l’assistència sanitària 
de pacients derivats des del Servei d’Urgències de l’esmentada ciutat sanitària durant el 
període d’hivern. Amb aquest propòsit es va crear la Unitat de curta estada d’urgències. 


El personal de l’ICO adscrit a la Unitat de curta estada d’urgències era principalment per
sonal d’infermeria i administratiu i va ser contractat mitjançant contractes de treball de 
durada determinada per obra o servei. 


El 7 de setembre del 2010 la direcció de l’ICO va aprovar reconvertir els contractes de 
treball de durada determinada d’aquells treballadors que en un període de trenta mesos 
haguessin estat contractats per un termini superior a vint-i-quatre mesos, en contractes 
indefinits no fixos de plantilla, en aplicació de l’article 15.5 de l’Estatut dels Treballadors. 
D’acord amb aquest criteri es van realitzar vint-i-sis contractes de treball indefinits no fixos 
de plantilla i es van mantenir quatre contractes de treball de durada determinada. 


Pel que fa a la fiscalització de les retribucions del personal es fan les observacions se
güents: 


a) Mesures de contenció de la despesa 


La Sindicatura ha comprovat el càlcul efectuat per l’entitat per justificar la reducció del 5% 
de la massa salarial exigida en el Decret llei 3/2010. Aquest càlcul determina l’estalvi assolit 
mitjançant la comparació entre les previsions pressupostàries inicials més la primera 
modificació dels crèdits (vegeu l’apartat 2.1.b) i les dades del tancament de la comp
tabilitat referents a la despesa de personal. 


La Sindicatura considera que el càlcul relatiu a la reducció del 5,0% de la massa salarial 
assolida mitjançant altres mesures de contenció de la despesa al final de l’exercici pres
supostari s’hauria d’haver fet respecte a la massa salarial real de l’exercici anterior, amb les 
oportunes correccions per poder-ho fer en termes homogenis. 


b) Personal contractat per l’ICO que prestava serveis en altres centres 


L’ICO tenia cinc persones contractades que no prestaven els serveis en les dependències 
físiques de l’Institut, que tampoc desenvolupaven la seva activitat laboral sota la direcció 
de cap empleat de l’ICO i que, segons manifestacions del personal directiu de l’ICO, 
prestaven serveis a altres ens del sector públic sanitari de la Generalitat de Catalunya. En 
cap cas l’ICO va obtenir una contraprestació econòmica per aquesta cessió de personal i 
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només en un cas es va formalitzar la cessió mitjançant un conveni per realitzar tasques 
administratives al Consorci Biopol. 


Un d’aquests empleats va percebre l’any 2011 una retribució variable corresponent a 
l’exercici 2010 de 3.994,68 € sense que s’hagués fet l’avaluació individual del compliment 
dels objectius. 


c) Indemnitzacions 


L’ICO va acomiadar un empleat l’exercici 2009 i cinc empleats més l’exercici 2010. Tots els 
acomiadaments excepte un varen ser declarats improcedents i per aquest motiu es va fer 
una Acta de conciliació al jutjat o al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
En l’Acta de conciliació l’ICO es va comprometre a pagar una determinada indemnització 
de quaranta-cinc dies o menys per any treballat, segons estableix la normativa laboral. 


En el cas en què no hi va haver intermediació, l’exercici 2010 es va notificar a l’empleada la 
decisió d’extingir el seu contracte de treball per motius disciplinaris. No obstant això, el 
mateix dia l’ICO va notificar a l’empleada que reconeixia la improcedència de l’acomia
dament i li va abonar una indemnització de 32.707,85 €. 


La Sindicatura considera que l’ICO, com a entitat pública, havia d’evitar els acomiadaments 
improcedents, ja que per ser-ho, constitueixen actes arbitraris contraris als principis rectors 
de l’Administració. 


Per tant, en el cas que es produeixin causes d’acomiadament, s’hauria d’instruir l’expedient 
d’acord amb el procediment legalment establert en la normativa laboral. 


D’altra banda, d’acord amb l’article 3.1 del Decret 243/2004, del 30 de març, sobre deter
minats aspectes de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya i d’acord amb 
l’article 55.7 de l’Estatut dels treballadors, l’acomiadament procedent no genera cap dret a 
indemnització per al treballador. 


2.7.2. Personal d’alta direcció 


Durant el període fiscalitzat en l’organigrama de l’ICO estaven definits dos òrgans su
periors: el conseller delegat i el director general de l’institut. El càrrec de conseller delegat, 
nomenat per Acord del Govern, requeia en la persona que exercia el càrrec de president 
del Consell d’Administració. 


El la persona que ocupava el càrrec de director general havia estat contractada d’acord 
amb el Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, que regula la relació laboral de caràcter es
pecial del personal d’alta direcció. 
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El contracte fiscalitzat del director general tenia inicialment una durada de quatre anys –de 
l’1 de maig del 2006 al 30 d’abril del 2010– i preveia un preavís de tres mesos. No obstant 
això, el 20 de gener del 2010 (és a dir, tres mesos i deu dies abans que expirés) el Consell 
d’Administració de l’ICO va resoldre separar del seu càrrec el llavors director general i va 
formalitzar un nou contracte amb una nova directora general. 


D’altra banda, l’ICO i el director general destituït van formalitzar un document contractual, al 
qual van donar forma d’annex, mitjançant el qual les parts van pactar una novació con
tractual per la qual es nomenava el fins llavors director general, director executiu de l’Ins
titut amb efectes del 21 de gener del 2010, i per un període de tres mesos, és a dir, fins al 
dia 20 d’abril del 2010, inclòs, amb el manteniment l’antiguitat del contracte originari i la 
mateixa retribució. 


El 20 d’abril del 2010 va finalitzar la relació contractual, i en la liquidació de la quitança es 
va incloure una indemnització de 9.418,92 €. 


En ambdós casos, l’aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, va compor
tar la reducció d’un 10% de la retribució bruta mensual, a partir del mes de juny del 2010. 


De la fiscalització d’aquest apartat cal fer l’observació següent: 


Pagament d’una indemnització a un alt càrrec 


Segons el criteri de la Sindicatura, en la quitança per la finalització de la relació contractual 
del director executiu no era procedent pagar cap indemnització, ja que el document de 
novació contractual subscrit per les parts el 21 de gener del 2010 va deixar sense efecte 
jurídic el contracte de l’1 de maig del 2006. Per tant, la relació jurídica que lligava les parts 
va finalitzar, perquè així estava contractualment estipulat, el 20 d’abril del 2010. 


Per tant, i d’acord amb l’article 2 del Decret legislatiu 243/2004, del 30 de març, l’alt directiu 
no tenia dret a percebre cap indemnització per la finalització de la seva relació laboral amb 
l’ICO. 


3. CONCLUSIONS 


Un cop analitzats els comptes anuals dels exercicis 2009 i 2010 i l’activitat de l’ICO en les 
diverses àrees fiscalitzades, d’acord amb els objectius d’aquest informe de fiscalització, 
esmentats en l’apartat 1.1, en els apartats següents es destaquen les principals obser
vacions fetes al llarg de l’informe i les recomanacions que se’n desprenen.  
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Els comptes anuals de l’ICO, excepte per les observacions 1, 2, 3, 5 i 6 de l’apartat se
güent, expressen de forma raonable la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera el 
31 de desembre del 2009 i el 31 de desembre del 2010 i dels resultats de les seves ope
racions en el període fiscalitzat. 


3.1. OBSERVACIONS 


I. Liquidació del pressupost 


1) Gestió del pressupost 


L’ICO no ha facilitat a la Sindicatura cap Acta del seu Consell d’Administració en què s’a
provés l’avantprojecte de pressupost de l’entitat corresponent a l’exercici 2009. 


Durant els exercicis 2009 i 2010 l’ICO no va fer un seguiment detallat del pressupost 
aprovat pel Parlament, sinó que el va fer sobre el pressupost de gestió, el qual tenia 
l’estructura del compte de pèrdues i guanys i dades diferents de les del pressupost pu
blicat. A més, en la liquidació d’alguns capítols del pressupost corrent de despeses les 
obligacions reconegudes van sobrepassar el pressupost definitiu (vegeu l’apartat 2.1). 


II. Balanç de situació 


2) Marc comptable 


L’ICO presenta els comptes anuals d’acord amb el Pla general de comptabilitat, mentre 
que hauria d’aplicar el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya 
(vegeu l’apartat 2.2). 


3) Immobles cedits a l’ICO 


L’ICO no tenia registrat en l’immobilitzat cap valor per la cessió d’ús d’11.346,65 m2 que a 
ocupar en l’Hospital Duran i Reynals durant un termini de trenta anys (vegeu l’apartat 
2.2.1.2.a). 


L’Institut està amortitzant la major part de les construccions aplicant una vida útil de 
quaranta anys tot i que les construccions ubicades a l’Hospital Duran i Reynals s’haurien 
d’amortitzar en funció dels anys de la cessió d’ús de l’Hospital, que és per trenta anys 
(vegeu l’apartat 2.2.1.2.b). 


4) Immobilitzats adquirits mitjançant contracte d’arrendament financer 


L’ICO va adquirir diferents equipaments sanitaris mitjançant arrendament amb opció de 
compra; l’acta de recepció es va formalitzar uns mesos després de la signatura del con
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tracte. Atès que l’ICO va assumir l’obligació de pagar les quotes al contractista des de la 
signatura del contracte, hauria d’haver registrat comptablement aquesta obligació des del 
moment de la formalització del contracte en lloc de fer-ho des de la data de l’acta de re
cepció del subministrament. 


L’ICO va registrar els pagaments satisfets per la utilització d’un equipament de braqui
teràpia com si fos un arrendament operatiu. Tanmateix, de les condicions estipulades amb 
el proveïdor es desprèn que la utilització d’aquests aparells té naturalesa d’arrendament fi
nancer (vegeu l’apartat 2.2.1.2.c). 


5) Obres realitzades a l’Hospital Duran i Reynals pendents de formalitzar-ne la cessió 
al CatSalut 


L’Institut va realitzar inversions a l’Hospital Duran i Reynals per 23,76 M€ d’acord amb 
diversos convenis de col·laboració amb el CatSalut per al seu finançament. Els convenis 
establien que l’ICO posaria a disposició del CatSalut les esmentades construccions. No 
obstant això, a la data d’elaboració d’aquest informe encara no s’havia formalitzat aquesta 
cessió (vegeu els apartats 2.2.1.4. i 2.2.2.7). 


6) Informació en la Memòria 


En la Memòria dels comptes anuals hi consta una aportació atorgada pel CatSalut per al 
finançament d’inversions per 4,34 M€ com un deute per activitat assistencial quan en rea
litat és un deute per inversions a l’Hospital Duran i Reynals (vegeu l’apartat 2.2.1.6.b). 


7) Comptabilització del sanejament de subvencions 


L’ICO va amortitzar els elements de l’immobilitzat corresponents al laboratori d’epigenètica 
durant tot l’exercici 2010 malgrat que el conveni de cessió d’ús a l’IDIBELL es va signar l’1 
de juny del 2010 (vegeu l’apartat 2.2.2.2.a). 


L’ICO no va imputar a resultat l’amortització de l’any 2010 per un import estimat de 
92.349,19 € corresponent a elements que varen ser finançats amb una subvenció con
cedida pel CatSalut (vegeu l’apartat 2.2.2.2.b). 


8) Import d’un saldo a pagar 


El saldo comptable a pagar a final dels exercicis 2009 i 2010 del Banc de Sang i Teixits, 
difereix de l’import facilitat per aquesta entitat en la resposta a la circularització; el saldo a 
pagar registrat en la comptabilitat de l’ICO és inferior en 1,57 M€ l’exercici 2009 i en 
0,70 M€ el 2010. La conciliació d’aquests saldos no s’ha pogut realitzar atès que l’ICO no 
n’ha facilitat a la Sindicatura la composició (vegeu l’apartat 2.2.2.6.b). 
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9) Béns, drets i obligacions no justificats 


El patrimoni en adscripció inclou construccions per valor net comptable d’1,21 M€ l’exercici 
2009 i d’1,16 M€ l’exercici 2010, de les quals l’ICO no disposa de documentació justificativa 
ni tampoc de la corresponent resolució d’adscripció (vegeu l’apartat 2.2.2.1). 


El programa informàtic de l’ICO durant els anys 2009 i 2010 no permetia obtenir la cartera 
de les factures pendents de pagament dels proveïdors i creditors. La Sindicatura no ha 
pogut fer una anàlisis global d’antiguitat del deute amb els proveïdors i creditors (vegeu 
l’apartat 2.2.2.6.a). 


El programa tampoc no facilita la composició del saldo de proveïdors i creditors pendents 
de rebre’n la factura (vegeu l’apartat 2.2.2.6.a). 


III. Compte de pèrdues i guanys 


10) Comptabilització d’ingressos i de despeses en funció de la seva naturalesa 


El Compte de pèrdues i guanys inclou ingressos i despeses que estan enregistrats en un 
epígraf que no els correspon d’acord amb la seva naturalesa. Són els següents: 


•	 Les despeses associades als espais que ocupa una entitat ubicada a l’edifici Hospital 
Duran i Reynals sobre els quals l’ICO assumeix a càrrec seu la conservació i el man
teniment integral, s’haurien de registrar com a Despesa per transferències en lloc com a 
Altres despeses d’explotació (vegeu l’apartat 2.3.3). 


•	 La despesa per l’assumpció per part de l’ICO del dèficit generat per la Fundació Privada 
Institut Català d’Oncologia s’hauria d’haver registrat com a Despesa per transferència en 
lloc de com a Altres despeses d’explotació (vegeu l’apartat 2.3.5.a). 


•	 L’epígraf Ingressos per subvencions de capital s’hauria de minorar per 46.876,10 € i 
s’hauria d’incrementar pel mateix import l’epígraf Ingressos financers (vegeu l’apartat 
2.3.7). 


11) Manca de justificació de despeses12 


L’epígraf Altres despeses d’explotació incloïa despeses que no es varen justificar sufi
cientment i que corresponien a aportacions en els exercicis 2009 i 2010 de l’ICO a la Fun
dació Privada Institut de Recerca Oncològica, fundació que havia estat absorbida per 
l’IDIBELL l’any 2006, de 0,18 M€ (vegeu l’apartat 2.3.5.c). 


12. Observació modificada arran de la documentació aportada per l’ICO en el tràmit d’al·legacions. 
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IV. Transaccions amb entitats vinculades 


12) Signatura dels convenis de col·laboració entre l’ICO i altres entitats 


El conveni de col·laboració entre l’ICO i el Banc de Sang i Teixits de l’any 2007 per regular 
la utilització d’espais en l’àmbit de l’Hospital Duran i Reynals no es va signar. Tampoc es 
varen signar les respectives pròrrogues pels exercicis 2009 i 2010, tot i que l’ICO les va 
sol·licitar. Tampoc es varen signar les pròrrogues pels exercicis fiscalitzats d’un conveni de 
col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits relatiu a activitats sanitàries i assistencials. 


Així mateix no consta la signatura en la pròrroga de l’exercici 2009 del conveni de col·la
boració entre l’IDIBELL i l’ICO, tot i que l’ICO en va sol·licitar la signatura (vegeu l’apartat 
2.4.a). 


V. Contractació 


13) Adquisició de tres acceleradors lineals 


Els plecs de prescripcions per a l’adquisició de dos acceleradors lineals que es van licitar 
mitjançant procediment obert establien uns requeriments tècnics molt concrets que feien 
referència a especificitats d’elements ja disponibles per l’ICO i subministrats anteriorment 
pel proveïdor al que es va adjudicar la licitació. 


En un dels expedients d’aquestes dues adquisicions hi constava un estudi realitzat amb 
caràcter previ a la licitació sobre la base de l’accelerador del proveïdor adjudicatari de la 
contractació. També amb caràcter previ a la licitació el proveïdor va realitzar una proposta 
econòmica de 2,77 M€; l’òrgan de contractació va modificar el pressupost màxim de lici
tació i va establir el mateix import que el de la proposta econòmica anterior. Posteriorment 
es va tornar a modificar el pressupost base de licitació i es va establir en 2,79 M€.  


En una tercera licitació d’un accelerador lineal mitjançant procediment negociat sense 
publicitat per raó d’exclusivitat, la tramitació de la documentació administrativa de la qual 
es va fer amb posterioritat a l’adjudicació del contracte (vegeu l’apartat 2.6.3.b). 


14) Procediments establerts en la normativa relatius a les compres de subministra
ments centralitzats dins un acord marc13 


En set dels vuit expedients tramitats mitjançant procediment negociat sense publicitat hi 
mancava la documentació acreditativa d’haver cursat invitacions per escrit a totes les em
preses incloses en l’acord marc (vegeu l’apartat 2.6.3.a). 


13. Observació modificada arran de la documentació aportada per l’ICO en el tràmit d’al·legacions. 
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15) Criteris d’adjudicació 


En cinc expedients es varen fixar com a criteris d’adjudicació diversos aspectes que per 
poder ser valorats com a tals, els plecs haurien d’haver determinat els recursos mínims 
amb que els licitadors havien d’acreditar prèviament la solvència tècnica o professional 
(vegeu els apartats 2.6.1.a i 2.6.2.b).14 


En quatre expedients els Plecs de clàusules administratives particulars preveien millores 
complementàries proposades pel licitador com a criteri d’adjudicació; tanmateix els plecs 
no especificaven els aspectes que s’entendrien com a millores (vegeu els apartats 2.6.2.b i 
2.6.4.a). 


16) Adjudicació del contracte 


En un expedient no hi constava l’aprovació de l’adjudicació definitiva per part de l’òrgan de 
contractació (vegeu l’apartat 2.6.2.c). 


Un informe tècnic de proposta d’adjudicació d’un contracte no motivava suficientment 
l’adjudicació, atès que no va incloure la ponderació dels criteris d’adjudicació indicats en el 
Plec de clàusules administratives particulars (vegeu l’apartat 2.6.4.b). 


17) Publicitat de l’adjudicació15 


En un expedient subjecte a regulació harmonitzada l’adjudicació definitiva del contracte es 
va publicar en el DOUE en un termini superior al que preveu la llei respecte a la data de 
l’aprovació definitiva per part de l’òrgan de contractació. L’anunci no va incloure el valor 
d’adjudicació del contracte (vegeu l’apartat 2.6.3.c). 


18) Revisió de preus 


En un contracte de gestió de serveis públics l’ICO va formalitzar la revisió de preus abans 
que transcorregués un any des de l’oferta del contractista. Aquest fet contravé els Plecs de 
clàusules administratives particulars i la LCSP. 


Posteriorment, en el mateix contracte, es va formalitzar una pròrroga que incloïa una altra 
revisió de preus per sobre de l’increment d’IPC que li hauria correspost, en contra dels 
criteris de la LCSP i del Plec de clàusules. Finalment, l’empresa contractista va facturar a 


14. Paràgraf modificat per clarificar el seu sentit arran de les al·legacions presentades. 


15. Observació modificada arran de la documentació aportada per l’ICO en el tràmit d’al·legacions. 
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l’ICO una quantitat per increment de preus corresponent a un període anterior a l’inici de la 
vigència de la pròrroga que incloïa la revisió de preus (vegeu l’apartat 2.6.4.c i d). 


19) Execució de la contractació16 


L’ICO no va formalitzar amb el contractista cap pròrroga d’un contracte que finalitzava el 31 
d’octubre del 2009 i que es va perllongar durant dos mesos i va donar lloc a una facturació 
de 0,44 M€ (vegeu l’apartat 2.6.2.d). 


20) Signatura d’acords amb proveïdors 


El proveïdor dels acceleradors lineals va deixar en dipòsit a l’ICO un maquinari i un 
programari perquè fos instal·lat en un equip mèdic de l’ICO per un període màxim d’un any 
a partir d’un un acord d’intencions signat l’any 2009. En l’acord s’establia que l’ICO podia 
optar per la comprar d’aquesta tecnologia a un preu determinat. 


L’any 2011 es va realitzar la licitació d’aquest subministrament mitjançant un procediment 
negociat per exclusivitat, i es va adjudicar al proveïdor esmentat per l’import establert 
(vegeu l’apartat 2.6.5.a). 


21) Realització d’obres, prestació de serveis i adquisició de subministraments sense 
procediment de contractació17 


Dos treballs d’obra contractats de forma directa al mateix proveïdor constituïen el mateix 
objecte i superaven el llindar que permet la contractació menor segons l’article 122.3 de la 
LCSP. 


L’ICO també va adquirir material mèdic d’un proveïdor entre els exercicis 2009 i 2010 sen
se que es dugués a terme cap procediment de contractació. Cadascuna de les factures 
d’aquestes prestacions eren per import superior al llindar de la contractació menor que 
permet l’article 122.3 de la LCSP (vegeu l’apartat 2.6.5.b). 


22) Justificació de la contractació administrativa 


L’ICO no ha facilitat a la Sindicatura la documentació justificativa dels procediments de 
contractació seguits en les cinquanta-vuit comandes seleccionades de la llista de co
mandes de l’Institut, que representen un volum de despesa de 0,96 M€ (vegeu l’apartat 
2.6.5.c). 


16. Observació modificada per clarificar el seu sentit arran de les al·legacions presentades. 


17. Observació modificada arran de la documentació aportada per l’ICO en el tràmit d’al·legacions. 
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VI. Personal 


23) Mesures de contenció de la despesa 


El càlcul que va realitzar l’ICO per justificar la reducció del 5% de la massa salarial exigida 
en el Decret llei 3/2010 es va realitzar sobre les previsions pressupostàries en lloc de fer-ho 
respecte a la massa salarial real de l’exercici anterior (vegeu l’apartat 2.7.1.a). 


24) Personal de l’ICO que presta els serveis en altres centres 


L’ICO tenia cinc persones contractades que prestaven els seus serveis per altres ens del 
sector públic sanitari de la Generalitat de Catalunya, tot i que l’ICO n’assumia la remu
neració (vegeu l’apartat 2.7.1.b). 


25) Indemnitzacions 


Entre els anys 2009 i 2010 l’ICO va acomiadar de forma improcedent cinc empleats als 
quals, mitjançant intermediació, es va pagar una indemnització. 


La Sindicatura considera que l’ICO, com a entitat pública, havia d’evitar els acomiadaments 
improcedents en la mesura que, per ser improcedents, constitueixen actes arbitraris 
contraris als principis rectors de l’Administració. 


Per tant, en el cas que es produeixin causes d’acomiadament, s’hauria d’instruir l’expedient 
d’acord amb el procediment legalment establert en la normativa laboral. 


En un altre cas, l’ICO va instruir un expedient per acomiadament disciplinari, però el mateix 
dia va reconèixer la improcedència de l’acomiadament i per evitar litigis va pagar una 
indemnització (vegeu l’apartat 2.7.1.c). D’acord amb la normativa laboral, l’acomiadament 
procedent no genera cap dret a indemnització per al treballador. 


26) Pagament d’una indemnització a un alt càrrec 


L’ICO va pagar una indemnització al director executiu de l’ICO quan va finalitzar la seva 
relació contractual que, a criteri de la Sindicatura, no era procedent (vegeu l’apartat 2.7.2). 


3.2. RECOMANACIONS 


A continuació es presenten les recomanacions derivades del treball de fiscalització realitzat 
per la Sindicatura. 
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1) Control de les existències en les unitats d’infermeria 


L’epígraf Existències inclou un saldo que és el mateix el 31 de desembre del 2009 i del 
2010, que correspon a una estimació de l’estoc de farmàcia que hi ha a les unitats d’in
fermeria. 


Malgrat que l’import no és significatiu en el conjunt dels estats financers fiscalitzats, seria 
recomanable realitzar un recompte de l’estoc als magatzems de planta al tancament de 
l’exercici per regularitzar possibles diferències respecte al saldo comptable. 


2) Estructura patrimonial dels actius 


L’ICO tenia saldos en l’epígraf Inversions gestionades per altres ens, amb contrapartida en 
l’epígraf Periodificacions de passiu a curt termini, per 27,63 M€ corresponents a inversions 
realitzades per l’ICO i finançades pel CatSalut mitjançant convenis de col·laboració.  


D’acord amb aquests convenis, s’hauria de formalitzar la cessió de les inversions al Cat-
Salut. Caldria regularitzar aquesta situació patrimonial atès que l’actiu i el passiu corrent del 
Balanç de situació de l’ICO en els exercicis 2009 i 2010 està incrementat en l’import 
esmentat. 


3) Inversions realitzades als hospitals de l’ICS 


Les comissions de seguiment que es constitueixen entre l’ICO i els hospitals de l’ICS on 
l’ICO té centre propi, amb la finalitat de definir el saldo a regularitzar entre les transaccions 
pactades i les reals, s’haurien de reunir efectivament a data de tancament i no poste
riorment, per tal de treballar exactament sobre els saldos el 31 de desembre, atès que és la 
data en què finalitza la vigència del conveni. 


4) Convenis de col·laboració entre l’ICO i les entitats vinculades 


Els convenis i les pròrrogues anuals que l’ICO va signar amb l’Hospital Doctor Josep Trueta 
de Girona i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona en els exercicis 2009 i 
2010 no incloïen la superfície que l’ICO ocupava en aquests hospitals per desenvolupar la 
seva activitat.  


Seria convenient incloure aquesta informació en el text dels convenis per utilitzar-la com a 
base de càlcul de les despeses variables que aquests hospitals refacturen a l’ICO pels 
serveis de neteja, electricitat, seguretat de l’edifici, etc. 


D’altra banda, una part dels convenis i clàusules addicionals que regulen la utilització d’es
pais de l’Hospital Duran i Reynals per altres entitats no es van signar. Convindria, per tant, 
que aquests documents es formalitzessin en tots els seus elements, incloses les signatures, 
per tal que el negoci que regulen quedés formalment constituït (vegeu l’apartat 2.2.2.2.c). 
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5) Saldos comptables 


Caldria que l’ICO fes un seguiment de la composició de les partides que integren el saldo 
del compte amb proveïdors i creditors per factures pendents de rebre posant especial 
èmfasi en els saldos relacionats amb l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital Doctor Josep Trueta 
de Girona i l’Hospital Universitari Trias i Pujol de Badalona, atès que hi ha un volum d’ope
racions molt elevat. 


6) Conciliació de saldos amb l’Institut Català de la Salut 


Caldria conciliar saldos i transaccions amb l’Institut Català de la Salut sistemàticament atès 
l’elevat volum de transaccions amb aquesta entitat. 


7) Control de la gestió de les beques concedides a l’Institut 


Seria recomanable que l’ICO elaborés un manual amb la descripció del circuit de control 
intern per realitzar un seguiment de la gestió de les beques concedides a l’ICO. En aquest 
manual s’hauria d’establir un protocol d’actuació respecte al criteri d’imputació i destí a 
donar als romanents de projectes i de convenis que a la data de tancament han superat la 
data de venciment i no figuren aplicats. 


Així mateix, la Sindicatura recomana que s’estableixi un protocol d’actuació respecte al 
fons per despeses generals que es va creant de beques concedides i que es defineixin els 
criteris d’aplicació del fons. 


4. AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 7 d’abril del 2014 a l’Institut Català d’Oncologia. 


La directora general va demanar una pròrroga per presentar les al·legacions, i el termini es 
va ampliar fins al 9 de maig del 2014. 


A continuació es transcriu l’escrit enviat per l’Institut Català d’Oncologia, amb registre de 
sortida S-280-2014, del 8 de maig del 2014, i amb registre d’entrada a la Sindicatura de 
Comptes núm. 1413, del 9 de maig del 2014. La documentació annexa, a la qual es 
refereixen algunes de les al·legacions, no ha estat reproduïda i s’ha dipositat a l’Arxiu de la 
Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
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Andreu Morillas Antolín 
Síndic 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 


Benvolgut senyor, 


Em plau trametre-us les al·legacions realitzades per l’Institut Català d’Oncologia, al 
projecte d’informe de fiscalització núm. 35/2011-C relatiu als exercicis 2009 i 2010. 


Atentament, 


Candela Calle Rodríguez 
Directora general 
Institut Català d’Oncologia 


L’Hospitalet de Llobregat, 8 de maig de 2014 


AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 35/2011-C, 
Institut Català d’Oncologia. Exercicis 2009 i 2010 REALITZAT PER LA SINDICATURA 
DE COMPTES DE CATALUNYA 


A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


El senyor Josep Maria Vilà i Cortasa, major d’edat, amb N.I.F. XX.XXX.XXX-X i amb 
domicili a efectes de notificació en L’Hospitalet de Llobregat, Av. Gran Via de 
l’Hospitalet 199-203, actuant en nom i representació, en qualitat de President del 
Consell d’Administració, de l’INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA, amb domicili en 
L’Hospitalet de Llobregat, Av. Gran Via de l’Hospitalet 199-203, com a millor pro
cedeixi 


EXPOSA: 


Que amb data 11 d’abril de 2014, es va rebre de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya el projecte d’informe de fiscalització núm. 35/2011-C, de l’Institut Català 
d’Oncologia corresponents als exercicis 2009 i 2010, concedint-se de conformitat 
amb la normativa reguladora un termini de quinze dies a l’objecte de presentar les 
al·legacions i justificacions que es considerin. Dins de l’esmentat termini inicial 
l’Institut Català d’Oncologia va sol·licitar l’ampliació del mateix que va ser concedit en 
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escrit de data 16 d’abril de 2014, fixant-se en el dia 9 de maig la data límit per la 
presentació d’Al·legacions. 


Que l’Institut Català d’Oncologia ha considerat fer valoracions en alguns aspectes de 
l’informe per aportar informació complementaria a les observacions, comentaris i 
recomanacions del mateix que considerem necessàries per tal de justificar, comple
mentar i si correspon, modificar el seu contingut, i en referència al Projecte d’Informe 
35/2011-C presenta les següents  


AL·LEGACIONS: 


PRELIMINAR.- En ares a la claredat expositiva procedirem a sistematitzar el present 
escrit d’al·legacions seguint l’ordre i numeració dels epígrafs del punt de “Con
clusions”, atenent que, com diu el mateix informe, en aquest apartat es destaquen les 
principals observacions fetes al llarg de l’informe i les recomanacions que se’n 
desprenen. 


3. CONCLUSIONS 


3.1 OBSERVACIONS 


II. Balanç de situació 


I. Liquidació del pressupost 


1) Gestió del pressupost 


“L’ICO no ha presentat a la Sindicatura cap Acta del seu Consell d’Administració on 
s’aprovés l’avantprojecte de pressupost de l’entitat per l’exercici 2009. 


En data 22 d’abril de 2009 es ratifica, en el sentit d’acatament formal, els pres
supostos de l’ICO integrats en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2009. Així mateix, en aquesta acta, el Consell d’Administració aprova una modificació 
al pressupost aprovat. Adjuntem punt de l’acta nº154 de data 22 d’abril de 2009 
(Annex 1) 


Durant els exercicis 2009 i 2010 l’ICO no va realitzar un seguiment detallat sobre el 
pressupost aprovat pel Parlament... A més, en la liquidació d’alguns capítols del 
pressupost corrent de despeses les obligacions reconegudes van sobrepassar el 
pressupost definitiu.” 


L’existència d’obligacions reconegudes superiors als crèdits definitius consignats en 
les despeses de béns corrents i serveis és conseqüència de la obtenció de drets 
liquidats (ingressos) superiors als crèdits definitius consignats, assegurant en qual
sevol cas la no existència de dèficit pressupostari per l’exercici 2009. 


Aquest fet també es produeix per l’exercici 2010, tot i que existeix un dèficit pres
supostari generat pel diferencial temporal entre les inversions de capítol 6 realitzades 
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per compte del CatSalut a l’any 2010 i les aportacions corresponents a aquestes 
inversions que van ser finançades mitjançant la corresponent aportació de capítol 6 a 
l’any 2011. 


II. Balanç de situació 


2) Marc Comptable 


“L’ICO presenta els Comptes anuals d’acord amb el Pla General de Comptabilitat, 
quan hauria d’aplicar el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de 
Catalunya” 


L’Entitat relaciona les consideracions a tenir en compte al respecte: 


L’Institut Català d’Oncologia és una empresa pública, sotmesa a la Generalitat, que té 
naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, l’actuació de la 
seva activitat s’ajustarà al dret privat. Això la defineix com lo que és l’empresa de 
gestió empresarial de serveis de contingut econòmic, industrial o financer i l’aplicació 
formal del dret privat. Per aquest motiu té com exemple: tresoreria pròpia i utilitza 
eines de gestió privada. 


El text de l’Estatut de l’empresa pública catalana estipula en l’article 2 que l’actuació 
de les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació s’ha d’inspirar en criteris de ren
dibilitat, economia i productivitat i sota el principi de no discriminació respecte el 
sector privat. 


L’Estatut de l’empresa pública estableix que aquestes entitats elaboraran anualment 
un pressupost d’explotació i capital que serà estimatiu, orientatiu però no d’obligat 
compliment. 


Tot i que fa referència a l’aplicació per part d’aquestes entitats del règim comptable 
establert en el Pla General de comptabilitat pública també en el article 32 fa re
ferència a la presentació per la seva aprovació d’un balanç ajustat al Pla general 
comptable que li sigui aplicable. L’activitat realitzada per l’Institut Català d’Oncologia 
li seria d’aplicació el Pla general de comptabilitat de Centres sanitaris. Segons Ins
trucció de la Intervenció general de l’any 1996 s’indicava que les empreses con
tinuessin aplicant el mateix Pla General de comptabilitat segons la seva activitat. 


La llei de l’empresa publica catalana pels elements abans esmentats com són la 
gestió econòmica, industrial o financera i la utilització del dret privat permeten dife
renciar a l’empresa pública dels organismes autònoms que desenvolupen una ac
tivitat estrictament administrativa, perquè entén que a aquests últims correspon 
aplicar les normes que regulen, en general, l’activitat de l’Administració Pública. 


L’article 16 de la llei estipula que serà substituïda la Intervenció prèvia per les audi
tories realitzades sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat. El 
registre de les operacions comptables utilitza la partida doble i no partida única de la 
comptabilitat pressupostària, per tant no és aplicable l’operativa administrativa que 
comporta el ADOP. 
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Cal tenir en compte que en el Pla General aplicat en el ICO s’utilitzen aquells grups de 
comptes i presentació en el balanç a nivell de Patrimoni, actius, aportacions i 
empreses del grup amb els criteris descrits en el Pla General de comptabilitat 
Pública. 


També cal remarcar que els organismes de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes i 
la Intervenció general sol·liciten i així es presenten els Comptes anuals de l’entitat 
amb la inclusió de la Liquidació del pressupost, per poder ser inclòs en la con
solidació dels comptes de la Generalitat.  


La llei de finances públiques de Catalunya en l’article 73 i 77 estipula que la subjecció 
al règim de comptabilitat pública comporta l’obligació de trametre comptes de les 
operacions respectives, qualsevol que sigui la seva naturalesa, a la Sindicatura de 
comptes, mitjançant la Intervenció General o directament. I que els comptes i la 
documentació a trametre a la Sindicatura de Comptes en el cas d’empreses pú
bliques es farà anualment. 


Pel seguiment dels comptes pressupostaris i la seva consolidació amb els pressu
postos de la Generalitat s’informa periòdicament de les liquidacions corresponents. 


La implantació del nou software de gestió, SAP-R3, que preveu la inclusió de la 
conversió de la comptabilitat financera a la comptabilitat pressupostària ha millorat la 
implantació durant els exercici 2011, 2012 i 2013 del seguiment pressupostari a 
temps real, però no inclourà el seguiment de les diferents fases d’execució del 
pressupost (autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i pagament) per fer 
el seguiment de l’estat d’execució del pressupost. 


La Intervenció General – Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social en l’informe de 
control financer mitjançant auditoria limitada per l’exercici 2012 exposa: “La 
Disposició addicional quinzena de la Llei 7/2011, de 27 de juliol de mesures fiscals i 
financeres va establir que a les entitats del sector públic de la salut compreses en 
l’àmbit subjectiu de l’article 68 no els hi era d’aplicació, entre d’altres preceptes, 
l’article 40 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i adminis
tratives, mentre no es dictin els plans parcials que s’hi preveuen. Recordem que 
aquest article estableix que la comptabilitat dels organismes autònoms comercials, 
industrials i financers, les entitats de dret públic que han d’ajustar llur activitat al dret 
privat i les entitats amb participació majoritària de la Generalitat, exceptuant les que 
estiguin constituïdes en forma de societat anònima, han d’ajustar llur comptabilitat al 
que estableixen els corresponents plans parcials o especials que, de conformitat amb 
l’article 75.c del decret Legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovi la Intervenció General en 
desenvolupament del Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de 
Catalunya.” 


Així mateix, s’ha de fer notar, tal i com es descriu a la memòria del comptes anuals de 
l’any 2010, que una vegada avaluats els impactes que sobre els estats financers 
suposaria aplicar el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007 
o el Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya, aquests no supo
sarien discrepàncies significatives a efectes de mostrar la imatge fidel del patrimoni i 
de la situació financera de l’Institut.  
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3) Immobles cedits a l’ICO 


“L’ICO no tenia registrat a l’immobilitzat cap valor per la cessió d’ús d’11.346,65 metres 
quadrats que ocupa a l’Hospital Duran i Reynals durant un termini de trenta anys. 


L’Institut està amortitzant la major part de les construccions aplicant una vida útil de 
quaranta anys tot i les construccions ubicades a l’Hospital Duran i Reynals s’haurien 
d’amortitzar en funció dels anys de la cessió d’ús de l’Hospital, que és per trenta anys.” 


En relació a la cessió d’ús de l’edifici Duran i Reynals, aquesta recomanació coin
cideix amb la realitzada per la Intervenció General i ha estat recollida com a salvetat a 
l’informe d’auditoria. No obstant, l’Entitat assumeix el compromís de recordar al Servei 
Català de la Salut, al que correspon l’obligació, la necessitat de valorar la cessió d’ús 
que permeti el seu registre comptable. Recordem que a l’informe de la Intervenció 
General es deia que aquesta cessió tampoc estava valorada, ni activat l’edifici, en el 
balanç del propi CatSalut, que consta en el Registre de la Propietat com a censatari 
d’un cens emfitèutic constituït l’any 1987. Hem de fer esment que durant l’exercici 
2011, l’Entitat va mantindre una reunió amb la Direcció General de Patrimoni de la 
Conselleria d’Economia i Coneixement i estem pendents de resposta per part 
d’aquest organisme. 


Així mateix, l’expectativa és que aquesta cessió sigui renovada als seu venciment pel 
Servei Català de la Salut donada les característiques funcionals i estructurals de 
l’edifici i la consolidació de l’activitat desplegada en ell per part de l’ICO i la resta 
d’entitats ocupants. 


4) Immobilitzats adquirits mitjançant contracte d’arrendament financer 


L’entitat recull els suggeriments manifestats per la Sindicatura en aquest punt. 


5) Obres realitzades a l’Hospital Duran i Reynals pendents de formalitzar-se la cessió 
al Catsalut 


“L’Institut va realitzar inversions a l’Hospital Duran i Reynals per un valor de 23,76 M€ 
d’acord amb diversos convenis de col·laboració amb el CatSalut... Els convenis van 
establir que l’ICO posaria a disposició del CatSalut les esmentades construccions, no 
obstant, a la data d’elaboració d’aquest informe encara no s’havia formalitzat aquesta 
cessió.” 


L’entitat recull els suggeriments manifestats per la Sindicatura en aquest punt, es 
continuaran portant a terme les gestions necessàries per la seva part per tal de posar 
a disposició del CatSalut les esmentades construccions.  


L’Entitat va fer gestions per poder regularitzar aquesta situació amb el Catsalut i es 
van poder formalitzar, per algunes obres, les actes de posada a disposició del 
CatSalut. Adjuntem documentació (Annex 2). 


6) Informació a la Memòria 


L’entitat recull els suggeriments manifestats per la Sindicatura en aquest punt. 
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7) Comptabilització del sanejament de subvencions 


“L’ICO va amortitzar els elements d’immobilitzat corresponents al laboratori d’epige
nètica durant tot l’exercici 2010 malgrat que el conveni de cessió d’ús a l’IDIBELL es va 
signar l’1 de juny del 2010.” 


L’únic efecte que suposa la diferència de dates de comptabilització és de caràcter 
temporal del registre, ja que l’efecte patrimonial seria el mateix en ambdós casos i ha 
quedat correctament registrat dintre de l’exercici 2010.  


“L’ICO no va imputar a resultat l’amortització de l’any 2010 per un import estimat de 
92.349,19 € corresponents a elements que varen ser finançats amb una subvenció 
concedida pel CatSalut.” 


Cal aclarir que l’import de 92.349,19 € corresponen a un defecte de reconeixement 
d’ingressos pel sanejament de la subvenció concedida pel CatSalut. Aquest import va 
ser reconegut en exercicis posteriors, per tant, l’únic efecte que suposa la diferència 
de dates de comptabilització és de caràcter temporal del registre, ja que l’efecte 
patrimonial seria el mateix en ambdós casos i ha quedat correctament registrat dintre 
de l’exercici 2011. 


8) Import d’un saldo a pagar 


“El saldo comptable a pagar a final dels exercici 2009 i 2010 del Banc de Sang i 
Teixits, difereix de l’import facilitat per aquesta entitat en la resposta a la circularització, 
sent el saldo a pagar registrat a la comptabilitat de l’ICO inferior en 1,57 M€ l’exercici 
2009 i en 0,70 M€ el 2010. La conciliació d’aquests saldos no s’ha pogut realitzar atès 
que l’ICO no ha facilitat a la Sindicatura la seva composició.” 


El volum d’operacions anuals entre ICO i BST es situa al voltant dels 4 milions d’euros 
anuals. Hem de considerar que dins d’aquest volum d’activitat es puguin produir 
discrepàncies puntuals per disparitat de criteris entre les parts o per diferències 
temporals en la validació de les operacions. 


Amb el BST, com amb la resta d’entitats de característiques similars, estan establertes 
reunions periòdiques de seguiment en les que es concilien les posicions de cada 
part. 


9) Béns, drets i obligacions no justificats 


“El patrimoni en adscripció inclou construccions per valor net comptable d’1,21 M€ 
l’exercici 2009 i de 1,16 M€ l’exercici 2010, de les quals l’ICO no disposa de docu
mentació justificativa ni de la corresponent resolució d’adscripció.” 


L’entitat recull els suggeriments manifestats per la Sindicatura en aquest punt. 


“El programa informàtic de l’ICO durant els anys 2009 i 2010 no permetia obtenir la 
cartera de les factures pendents de pagament dels proveïdors i creditors. La Sindi
catura no ha pogut realitzar un anàlisi global d’antiguitat del deute amb els proveïdors i 
creditors. 
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El programa tampoc no facilita la composició del saldo de proveïdors i creditors pen
dents de rebre la factura.” 


Per tal corregir aquestes febleses de control intern l’entitat va procedir l’exercici 2011 
a canviar l’aplicació informàtica comptable amb la que venia treballant. L’eina utilit
zada actualment permet l’obtenció de tota la informació requerida per la Sindicatura a 
partir d’aquest exercici. 


En el procés de transició d’una aplicació informàtica a l’altre no es van posar de 
manifest incidències destacables derivades de la informació a la que fa referència la 
Sindicatura, i els saldos amb els seus proveïdors i creditors van poder ser conciliats i 
acreditats sense problemes. 


III. Compte de pèrdues i guanys 


10) Comptabilització d’ingressos i de despeses en funció de la seva naturalesa. 


“El Compte de pèrdues i guanys inclou ingressos i despeses que estan enregistrats en 
un epígraf que no els correspon d’acord amb la seva naturalesa. 


•	 Les despeses associades als espais que ocupa la entitat ubicada a l’edifici 
Hospital Duran i Reynals sobre els quals l’ICO assumeix al seu càrrec a 
conservació i el manteniment integral, s’haurien de registrar com una despesa 
per transferència enlloc de com altres despeses d’explotació. 


•	 La despesa per l’assumpció per part de l’ICO del dèficit generat per la Fundació 
Privada Institut Català d’Oncologia s’hauria d’haver registrar com a Despesa de 
transferència enlloc de com Altres despeses d’explotació. 


•	 L’epígraf d’ingressos per subvencions de capital s’hauria de minorar per import 
de 46.876,10 € i s’hauria d’incrementar l’epígraf d’Ingressos financers per mateix 
import.” 


L’entitat recull els suggeriments de classificació comptable manifestats per la Sin
dicatura. 


11) Manca de justificació de despeses 


“L’epígraf d’altres despeses d’explotació incloïa algunes despeses que no es varen 
justificar suficientment i que corresponien a una facturació de l’IDIBELL a l’ICO de 
92.985,37 € en l’exercici 2009 i a una aportació en els exercicis 2009 i 2010 de l’ICO a 
la Fundació Privada Institut de Recerca Oncològica de 180.303,63€” 


•	 L’import de 92.985,37 €, correspon als consums realitzats, a inicis de l’any 2008, 
pel Laboratori del ICO: PEBC (Programa de Epigenètica i Biologia del Càncer) i 
que van ser facturats per IDIBELL l’any 2009. Adjuntem la factura i la relació de 
consums a que correspon. (Annex 3) 


•	 L’import de 180.303,63 €, correspon a l’aportació anual que realitza l’ICO a 
l’IDIBELL com a soci fundador, és de caràcter anual recurrent des de l’exercici 
2000, tal com acredita la documentació que s’adjunta. 
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En el mateix projecte d’informe de fiscalització en l’apartat 2.3.5 b i c es 
manifesta, que la Sindicatura no ha pogut disposar dels Estatuts de l’esmentada 
Fundació i per tant no ha pogut analitzar el grau de vinculació de l’ICO en el seu 
òrgan de govern. 


Adjuntem la documentació justificativa de la despesa següent (Annex 4): 


9 Acta de l’IRO de data 4 de febrer de 2000 on s’accepta els càrrecs 
Patrons dels representants ICO i on es concreta l’import a aportar com a 
patró. 


9 Acta de Idibell establint el procés de fusió amb l’IRO de data 1 de 
desembre de 2005. 


9 Estatuts de l’IDIBELL any 2006 
9 Modificació Estatuts de l’IDIBELL any 2010 
9 Nomenament de la Directora General ICO en representació de l’ICO 
9 Acta Consell Administració on aprova el nomenament de la Directora 


General com a representant de l’ICO en el Patronat 
9 Certificats de l’IDIBELL conforme s’ha realitzat el pagament per aquest 


concepte 


IV. Transaccions amb entitats vinculades 


12) Signatura dels convenis de col·laboració entre l’ICO i altres entitats 


“El conveni de col·laboració entre l’ICO i el Banc de Sang i Teixits de l’any 2007... no 
es va signar, tampoc es varen signar les respectives pròrrogues pels exercicis 2009 i 
2010, tot i que l’ICO va sol·licitar la corresponent signatura. Tampoc es varen signar les 
pròrrogues pels exercicis fiscalitzats d’un conveni de col·laboració amb el Banc de 
Sang i Teixits relatiu a activitats sanitàries i assistencials. 


Tampoc consta la signatura en la pròrroga de l’exercici 2009 de conveni de col·la
boració entre l’IDIBELL i l’ICO, tot i que l’ICO va sol·licitar la corresponent signatura.” 


Com bé refereix la Sindicatura, la signatura d’aquests convenis ha estat requerida per 
part de l’ICO a aquestes entitats sens èxit. Tot i això, els fets econòmics als que van 
referits els convenis, que sempre han comportat càrrega econòmica per la contrapart, 
han estat acomplerts en tots el casos en les quanties i condicions que es plantegen 
en els documents presentats i cap de les parts ha tingut un perjudici per no haver 
signat la documentació ni tampoc s’ha produït cap enriquiment injust. 


V. Contractació 


13) Adquisició de tres acceleradors lineals 


Com introducció, és important destacar les especials característiques d’aquest tipus 
d’equipaments. Els acceleradors lineals són equips de tecnologia avançada i de molt 
complex manteniment, utilitzats per realitzar els tractaments de radioteràpia.  


La composició de l’equipament incorpora l’accelerador (aparell) de grans dimensions, 
sofisticació i característiques tècniques especials, amb un conjunt d’accessoris d’alta 
complexitat i un software específic molt avançat. 


86 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 12/2014



L’evolució constant en les tècniques de tractaments oncològics obliga als centres 
assistencials a tenir els equipaments d’última tecnologia per poder assegurar la millor 
qualitat en els tractaments de radioteràpia per els pacients. 


“L’adjudicació de dos acceleradors lineals que es van licitar mitjançant procediment 
obert establien uns requeriments tècnics molt concrets que feien referència a espe
cificitats d’elements ja disponibles per l’ICO i subministrats anteriorment pel mateix 
proveïdor” 


Comentar que és important tenir en compte que qualsevol nou equipament que s’in
corpori, independentment de la marca o fabricant que el produeixi, ha de ser com
patible amb la tecnologia ja existent i en funcionament a l’entitat. Del contrari, cada 
nova adquisició incorporaria un nivell de complexitat en el maneig i la coordinació de 
l’activitat que faria inviable el seu funcionament eficient, o requeriria unes adaptacions 
dels sistemes i els accessoris que implicarien unes inversions addicional difícilment 
assumibles. 


“En un d’aquests dos expedients hi constava un estudi realitzat amb caràcter previ a la 
licitació sobre la base de l’accelerador del proveïdor adjudicatari de la contractació. 
També amb caràcter previ a la licitació el proveïdor va realitzar una proposta eco
nòmica...” 


Cal tenir en compte que per iniciar un procediment administratiu per adquirir un 
equipament de les característiques, complexitat i volum d’inversió com el que ens 
ocupa, resulta recomanable la realització d’una prospecció prèvia de la oferta 
disponible per tal de conèixer quines són les millors opcions existents des del punt de 
vista tecnològic i poder fer una estimació de preu a efectes de ajustar l’import de 
licitació de la manera més ajustada possible.  


Un factor que ajuda en el procés en el cas d’aquesta tipologia d’equipament és que 
l’oferta en aquest mercat es redueix a tres empreses fabricants (actualment dues) i 
subministradores a nivell mundial.  


Un dels objectius principals quan es planteja una compra d’aquestes característiques 
és també aconseguir l’aparell més avançat tecnològicament, amb l’objectiu d’en
darrerir el procés d’obsolescència tècnica abans de la finalització de la seva vida útil 
estimada. L’entitat, per l’adquisició d’aquests aparells, compta amb l’assessorament 
del Pla Director d’Oncologia. 


S’ha de tenir en consideració també que en cap cas la gestió d’aquest expedient ha 
comportat cap plantejament de impugnació per part d’algun dels proveïdors que han 
pogut concórrer. 


Apartat 2.6.3.b 


“Atès el procediment obert utilitzat, per tal de permetre l’accés en condicions 
d’igualtat dels licitadors,... les prescripcions tècniques haurien d’haver-se definit 
amb especificacions tècniques comuns..., evitant per tant, fer una referència a una 
marca concreta, i en qualsevol cas, els possibles licitadors haurien d’haver disposat 
de tota la documentació referent a l’objecte licitat i, tots ells, a partir del moment de 
la publicació de la licitació” 
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Com en tot procediment obert, els licitadors van obtenir tota la documentació 
referent a l’objecte licitat en el moment que es realitza la publicació i, en conse
qüència, tots ells en el mateix moment. En cap cas en les especificacions tèc
niques es parla de marques comercials, el que si s’especifica, pels motius ja 
esmentats, que l’equipament a adquirir ha de ser compatible amb la tecnologia 
existent. 


S’ha de tenir en consideració també que en cap cas la gestió d’aquest expedient 
ha comportat cap plantejament de impugnació per part d’algun dels proveïdors 
que han pogut concórrer. 


“Altrament, ates les especificacions requerides en els plecs de prescripcions tèc
niques, l’ICO hauria de valorar la possibilitat de realitzar aquests tipus de contrac
tacions mitjançant un procediment negociat sense publicitat per exclusivitat jus
tificant-ho degudament a l’expedient” 


Es va optar per realitzar un procediment obert, per tal de assegurar la deguda 
concurrència tot i tractar-se d’un mercat, com s’ha comentat anteriorment, amb 
molts pocs competidors. 


“Es va realitzar una tercera licitació d’un accelerador lineal mitjançant procediment 
negociat sense publicitat per raó d’exclusivitat i la tramitació de la documentació 
administrativa es va realitzar amb posterioritat a l’adjudicació del contracte” 


Apartat 2.6.3.b 


“...l’òrgan de contractació va aprovar l’adjudicació del contracte el 20 de maig del 
2010 amb la única informació del licitador d’un pressupost amb el detall de les 
prestacions de l’equipament. Així, tota la tramitació administrativa dels sobres A i B 
es va realitzar amb posterioritat a l’adjudicació del contracte, el 27 de maig del 
2010.” 


L’òrgan de contractació va aprovar l’adjudicació del contracte en data 20 de maig 
de 2010, amb un informe tècnic basat amb l’oferta tècnica i econòmica presentada 
pel proveïdor. 


L’Entitat, en data 27 de maig de 2010, va rebre documentació administrativa que 
forma part del sobre A i la garantia definitiva del contracte. Aquesta documentació 
administrativa es va rebre per esmenar defectes de forma esmenables de docu
mentació presentada anteriorment. 


14) Procediments establerts en la normativa relatius a les compres de submi
nistraments centralitzats dins un Acord Marc 


“En vuit expedients tramitats mitjançant procediment negociat sense publicitat hi 
mancava la documentació acreditativa d’haver cursat invitacions per escrit a totes les 
empreses incloses en l’acord marc (apartat 2.6.3.a)” 


Els expedients de referència es van realitzar sota l’àmbit de l’Acord Marc del CSSC 
tant a nivell de l’Acord Marc com del Procediment Negociat. La documentació es 
troba en els expedients de contractació del propi CSSC. 
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En el cas de l’expedient g), la tramitació administrativa del Procediment Negociar la 
va realitzar l’ICO i va cursar les invitacions per escrit als proveïdors. Adjuntem docu
mentació (Annex 5) 


15) Criteris d’adjudicació 


“En cinc expedients es varen fixar com a criteri d’adjudicació diversos aspectes que 
eren mitjans per acreditar la solvència tècnica o professional (apartat 2.6.1.a i 2.6.2.b)” 


L’Entitat té en compte les observacions fetes per la Sindicatura. Per complementar la 
informació i conclusions derivades, volem fer menció a les següents consideracions: 


2.6.1. Contractes d’obres 


Apartat a) Criteris d’adjudicació 


1) Expedient a) Obres de les canonades 


•	 El projecte d’informe fa referència a l’aplicació de l’article 53 de la LCSP que 
va entrar en vigor el 30 d’abril de 2008 


•	 El mencionat expedient va ser incoat el 27 de març de 2008, on s’aprova 
que l’adjudicació es tramitarà d’acord amb el que estableix el text refós de 
la Llei de contractes de les Administracions públiques, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 


•	 Que en data 29 d’abril de 2008 la Intervenció Adjunta per la Seguretat Social 
va emetre Informe favorable de fiscalització prèvia. 


•	 L’article 53 de la LCSP diu: 


“1. En los contratos de servicios y de obras, así como en los contratos de sumi
nistro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá 
exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud 
de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal respon
sable de ejecutar la prestación” 


“2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, ha
ciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su 
caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del con
trato los medios personales o materiales suficientes para ello...” 


•	 En el quadre de característiques de l’expedient es sol·licita la classificació 
empresarial del licitador com a requisit indispensable per no ser exclòs de 
la licitació (Sobre A Documentació personal). Aquesta classificació inclou la 
solvència econòmica i tècnica dels licitadors que s’obté del Registre oficial 
d’empreses classificades així com del Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores. 


•	 En els criteris de valoració el que es pretén valorar és la “Memòria i pro
grama de treball” presentat per aquesta obra en concret objecte del con
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tracte. No la solvència tècnica de l’Entitat que ja ha estat valorada amb la 
classificació empresarial. 


Per tant l’acreditació de la solvència tècnica i econòmica es valora mitjançant 
la classificació empresarial sol·licitada en el quadre de característiques. I en 
els criteris de valoració el que es valora és tot allò que repercuteix directament 
en l’objecte del contracte, és a dir, l’experiència dels licitadors es va avaluar 
perquè resultava necessària per garantir que l’empresa adjudicatària del con
tracte és la que disposa de les condicions necessàries per executar ade
quadament l’objecte del contracte, per tal de poder identificar i seleccionar la 
millor oferta o proposició entre les presentades, segons els criteris objectius 
relacionats amb les qualitats de la prestació objecte del contracte, valoració 
que s’ha fet respectant total i absolutament el principi de proporcionalitat. 


2) Expedient c) Obres de remodelació del Servei de Radioteràpia de l’ICO Girona 


•	 Que en data 7 d’agost de 2009 la Intervenció Adjunta per la Seguretat Social 
va emetre Informe favorable de fiscalització prèvia. 


•	 L’article 53 de la LCSP diu: 


“1. En los contratos de servicios y de obras, así como en los contratos de sumi
nistro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá 
exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud 
de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal respon
sable de ejecutar la prestación” 


“2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, ha
ciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su 
caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del con
trato los medios personales o materiales suficientes para ello...” 


•	 En el quadre de característiques de l’expedient es sol·licita la classificació 
empresarial del licitador com a requisit indispensable per no ser exclòs de 
la licitació (Sobre A Documentació personal). Aquesta classificació inclou la 
solvència econòmica i tècnica dels licitadors que s’obté del Registre oficial 
d’empreses classificades així com del Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores. 


•	 En els criteris de valoració el que es pretén valorar és la “Memòria i pro
grama de treball” presentat per aquesta obra en concret objecte del con
tracte. No la solvència tècnica de l’Entitat que ja ha estat valorada amb la 
classificació empresarial. 


Per tant l’acreditació de la solvència tècnica i econòmica es valora mitjançant 
la classificació empresarial sol·licitada en el quadre de característiques. I en 
els criteris de valoració el que es valora és tot allò que repercuteix directament 
en l’objecte del contracte, és a dir, l’experiència dels licitadors es va avaluar 
perquè resultava necessària per garantir que l’empresa adjudicatària del con
tracte és la que disposa de les condicions necessàries per executar ade
quadament l’objecte del contracte, per tal de poder identificar i seleccionar la 
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millor oferta o proposició entre les presentades, segons els criteris objectius 
relacionats amb les qualitats de la prestació objecte del contracte, valoració 
que s’ha fet respectant total i absolutament el principi de proporcionalitat. 


Amb caràcter general per aquest tipus d’expedients també volem fer constar 
que: 


No discutim l’afirmació general de la Sindicatura en el sentit que cal distingir 
dos fases clarament diferenciades en els procediments de licitació, una pri
mera fase d’aplicació de criteris selectius en matèria d’acreditació de capacitat 
d’obrar i de solvència econòmic - financera i tècnica i professional, i una 
segona fase de valoració de la proposició d’execució de l’objecte contractual 
plantejada per cada licitador. Això és clar des de la Sentència del Tribunal de 
Justícia (Sala Quarta) STJUE Beentjes de 20 de setembre de 1988, assumpte 
31/87. 


L’article 53 LCSP preveu que en els contractes d’obres i de serveis, així com 
en els contractes de subministraments que incloguin servei o treballs de 
col·locació e instal·lació, es podrà exigir a les persones jurídiques que especi
fiquin en la oferta la qualificació professional del personal responsable d’exe
cutar la prestació. 


Tanmateix, és evident que la valoració de la qualificació professional del per
sonal en determinades prestacions com a criteri d’adjudicació és determinant 
per garantir l’adequada i eficient execució del contracte. 


Aquesta necessitat ha estat reconeguda i ha tingut resposta satisfactòria en la 
recentment publicada directiva 24/2014, pendent de transposició a l’orde
nament jurídic espanyol. Així, l’article 67.2.b) de la directiva afirma que els 
criteris d’adjudicació del concurs poden ser, “la organización, la cualificación y 
la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, en caso de que 
la calidad del personal empleado pueda afectar de manera significativa a la 
ejecución del contrato”. 


2.6.2. Contractes de serveis 


Apartat a) Plecs de clàusules administratives particulars 


“En un expedient, el quadre de característiques... i el DOUE... van determinar que 
no s’acceptaven variants, mentre que el Plec de Prescripcions Tècniques preveia... 
que el licitador... podia efectuar una variant” 


El document de l’expedient que determina la possibilitat de presentació de va
riants pels licitadors és el quadre de característiques específic de l’expedient. És 
cert que en aquest cas, per un error administratiu, el plec tècnic fa menció a la 
possibilitat de presentació d’una variant no coincidint amb el quadre de caracte
rístiques. Cal remarcar que en tot cas, els dubtes que va poder ocasionar aquest 
error administratiu es van solucionar amb les consultes dels licitadors al respecte. I 
això es reflexa en que no hi ha cap presentació de variants en les ofertes i cap 
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licitador va realitzar impugnació durant la tramitació o en l’adjudicació del con
tracte. 


Apartat b) Criteris d’adjudicació 


1) Expedient a) i c) Servei de neteja ICO 


•	 El projecte d’informe fa referència a l’aplicació de l’article 53 de la LCSP que 
va entrar en vigor el 30 d’abril de 2008. 


•	 L’expedient a) va ser incoat el 11 de juliol de 2007, on s’aprova que l’adju
dicació es tramitarà d’acord amb el que estableix el text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions públiques, aprovat pel Reial Decret Legis
latiu 2/2000, de 16 de juny. 


•	 Que en l’expedient a) en data 26 de juliol de 2007 i en l’expedient c) en data 
27 de juliol de 2009, la Intervenció Adjunta per la Seguretat Social va emetre 
Informe favorable de fiscalització prèvia. 


•	 L’article 53 de la LCSP diu: 


“1. En los contratos de servicios y de obras, así como en los contratos de su
ministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá 
exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud 
de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal respon
sable de ejecutar la prestación” 


“2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, 
haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su 
caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello...” 


•	 En el quadre de característiques dels dos expedients es sol·licita la clas
sificació empresarial del licitador com a requisit indispensable per no ser 
exclòs de la licitació (Sobre A Documentació personal). Aquesta clas
sificació inclou la solvència econòmica i tècnica dels licitadors que s’obté 
del Registre oficial d’empreses classificades així com del Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores. 


•	 En els criteris de valoració dels dos expedients el que es pretén valorar és el 
“Programa de treball, Organització proposada per prestació del servei, el 
Pla de qualitat i Pla de seguretat” presentat per aquest servei en concret 
objecte d’aquest contracte. No la solvència tècnica de l’Entitat que ja ha 
estat valorada amb la classificació empresarial. 


Per tant l’acreditació de la solvència tècnica i econòmica es valora mitjançant 
la classificació empresarial sol·licitada en el quadre de característiques. I en 
els criteris de valoració el que es valora és tot allò que repercuteix directament 
en l’objecte del contracte, és a dir, l’experiència dels licitadors es va avaluar 
perquè resultava necessària per garantir que l’empresa adjudicatària del 
contracte és la que disposa de les condicions necessàries per executar ade
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quadament l’objecte del contracte, per tal de poder identificar i seleccionar la 
millor oferta o proposició entre les presentades, segons els criteris objectius 
relacionats amb les qualitats de la prestació objecte del contracte, valoració 
que s’ha fet respectant total i absolutament el principi de proporcionalitat. 


2) Expedient a) i c) Servei de neteja ICO 


•	 L’article 53 de la LCSP diu: 


“1. En los contratos de servicios y de obras, así como en los contratos de 
suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, 
podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la 
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de ejecutar la prestación” 


“2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, 
haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, 
en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para 
ello...” 


•	 En el quadre de característiques de l’expedient es sol·licita la classificació 
empresarial del licitador com a requisit indispensable per no ser exclòs de 
la licitació (Sobre A Documentació personal). Aquesta classificació inclou la 
solvència econòmica i tècnica dels licitadors que s’obté del Registre oficial 
d’empreses classificades així com del Registre Electrònic d’Empreses Lici
tadores. 


•	 En els criteris de valoració el que es pretén valorar és “els Plans de man
teniment, la composició de l’equip de treball i la metodologia de treball” 
presentat per aquest servei en concret objecte del contracte. No la sol
vència tècnica de l’Entitat que ja ha estat valorada amb la classificació em
presarial. 


•	 Que en data 15 de maig de 2009 la Intervenció Adjunta per la Seguretat 
Social va emetre Informe favorable de fiscalització prèvia 


Per tant l’acreditació de la solvència tècnica i econòmica es valora mitjançant 
la classificació empresarial sol·licitada en el quadre de característiques. I en 
els criteris de valoració el que es valora és tot allò que repercuteix directament 
en l’objecte del contracte, és a dir, l’experiència dels licitadors es va avaluar 
perquè resultava necessària per garantir que l’empresa adjudicatària del con
tracte és la que disposa de les condicions necessàries per executar adequa
dament l’objecte del contracte, per tal de poder identificar i seleccionar la 
millor oferta o proposició entre les presentades, segons els criteris objectius 
relacionats amb les qualitats de la prestació objecte del contracte, valoració 
que s’ha fet respectant total i absolutament el principi de proporcionalitat. 


Amb caràcter general per aquest tipus d’expedients també volem fer constar 
que: 
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Tal com hem afirmat anteriorment, en el punt 2.6.1. Contractes d’obres, l’a
portació per part de les empreses licitadores dels recursos humans que seran 
els que executin el contracte, la seva qualificació professional, currículum i 
experiència, poden ser considerats criteris d’adjudicació i hem raonat les cir
cumstàncies en que es pot fer.  


Hem de fer consideracions similars sobre les etiquetes ecològiques o cer
tificacions de qualitat dels productes o serveis que es pretenen adquirir, així 
com les certificacions generals de qualitat o mediambientals que acrediten 
processos genèrics de l’empresa. Aquests han de ser considerats com a 
mitjans acreditatius de la solvència tècnica, i poden ser considerades un criteri 
d’adjudicació. 


Així s’ha pronunciat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
l’Estat en Informe 56/04, de 12 de novembre, quan a les acreditacions de 
qualitat. Així, quan a les etiquetes ecològiques, es reconeix també a l’article 43 
de la directiva 24/2014. 


La configuració dels criteris d’adjudicació és oberta (STJUE, assumpte C
448/01, de 4 de desembre de 2003), de forma que la llei no estableix de forma 
tancada quins criteris s’han d’utilitzar sempre que es respecti, com és sabut, 
que els criteris d’adjudicació siguin proporcionals i estiguin vinculats a l’ob
jecte del contracte i es respecti la configuració del procediment de selecció en 
dos fases, una de selecció qualitativa i una altre de selecció de l’oferta més 
avantatjosa econòmicament. 


També la consideració com a criteri d’adjudicació dels mitjans materials espe
cífics que es posaran a disposició per part de cada licitador per a l’execució 
del contracte, és adequat i respectuós amb el plantejament descrit en el pa
ràgraf anterior. 


Així ha conclòs la JCCA de l’Estat el seu informe 59/04, de 12 de novembre 
quan afirmà que, “Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Admi
nistrativa entiende que, de conformidad con el Derecho comunitario y la legis
lación española, el criterio del mayor número de elementos personales y ma
teriales que los exigidos como requisito de solvencia puede ser exigido como 
elemento de valoración de ofertas o criterio de adjudicación, siempre que, 
conforme al artículo 86 de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú
blicas, figure incluido en los pliegos.” 


“En quatre expedients els Plecs de clàusules administratives particulars preveien mi-
llores complementàries proposades pel licitador com a criteri d’adjudicació, tanmateix 
els plecs no especificaven els aspectes que s’entendrien com a millores” 


Apartat 2.6.2.b) i 2.6.4.a) 


1) Expedient a, b, i c) 


•	 L’Entitat aprova Plecs de clàusules administratives particulars tipus que són 
complementats amb el quadre de característiques, plec tècnic o altres do
cuments en cadascun dels expedients administratius específics. 
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•	 En l’expedient b) en el Plec tècnic s’especifica que l’adjudicatari haurà d’in
corporar totes les millores que consideri adients però amb la limitació que 
en cap cas podran representar un increment de l’import del contracte. 


En l’informe tècnic de valoració de les propostes dels licitadors s’han valorat 
especificant cadascuna de les millores que han aportat. 


•	 En l’expedient a) en el Plec tècnic s’especifica en l’apartat 6. Prestacions 
optatives- millores -: cal entendre per prestacions optatives les prestacions 
que s’ofereixen per separat del programa bàsic i que l’ICO les podrà 
incloure o no. I que al tractar-se de prestacions optatives tindran que in
cloure en l’oferta com a expressió de l’import que precedeix a facturar o si 
es realitzen sense cost dintre del contracte com a millores dels serveis. A 
més en els criteris d’avaluació per l’adjudicació, el termini de realització dels 
treballs es valora segons les millores aportades. 


En l’informe tècnic de valoració de les propostes dels licitadors s’han valorat 
especificant cadascuna de les millores que han aportat. 


•	 En l’expedient c) en el Plec tècnic en l’apartat dels criteris de valoració 
consta que seran admeses aquelles que no representin un cost. 


En l’informe tècnic de valoració de les propostes dels licitadors s’han valorat 
especificant cadascuna de les millores que han aportat. 


L’entitat considera que en aquests serveis el fet d’especificar les millores de 
manera molt limitativa pot generar alguna pèrdua de possibilitat de millores per 
l’Entitat que els licitadors estan disposats a aportar. Per altra banda, la pun
tuació màxima associada a l’apartat de millores és un valor baix (una mitjana 
de 10 punts sobre un total de 100), la qual cosa implica que, a la pràctica, no 
condiciona en cap gran mesura la valoració final de les propostes presen
tades. A més no en tots els casos l’empresa que ha resultat adjudicatària del 
procediment ha obtingut la màxima puntuació en aquest contracte. 


Cal, doncs, remarcar que la puntuació assignada a les millores no ha estat en 
cap cas determinant de l’adjudicació, tant per l’escàs pes que té aquesta 
puntuació en el conjunt de puntuacions dels criteris de valoració, com pel fet 
que no sempre l’empresa adjudicatària ha obtingut en aquest criteri la màxima 
puntuació. El fet que finalment determina l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa que resulta adjudicatària, és la puntuació obtinguda en els criteris 
avaluables de forma automàtica, que són d’aplicació totalment objectiva i sen
se marge de discrecionalitat o subjectivitat. 


Apartat 2.6.4.a Contractes de gestió de serveis públics 


•	 El Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de 
gestió de serveis, en l’apartat de criteris d’adjudicació estableix: “com a 
millores complementaries proposades pel licitador i que es preveuen en el 
corresponent Plec de prescripcions tècniques, o bé qualsevol altra que, a 
judici de la Mesa, siguin d’interès en funció de l’objecte del concurs”. 
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•	 El Plec tècnic fa referència a qualsevol millora que sigui d’interès en funció 
de l’objecte del concurs per la Mesa de contractació. 


•	 En l’informe tècnic de valoració de les propostes dels licitadors s’han valorat 
especificant cadascuna de les millores que han aportat. 


L’entitat considera que en aquests serveis el fet d’especificar les millores de 
manera molt limitativa pot generar alguna pèrdua de possibilitat de millores 
per l’Entitat que els licitadors estan disposats a aportar. Per altra banda, la 
puntuació màxima associada a l’apartat de millores és un valor baix (una mit
jana de 15 punts sobre un total de 100), la qual cosa implica que, a la pràc
tica, no condiciona en cap gran mesura la valoració final de les propostes 
presentades. Cal, doncs, remarcar que la puntuació assignada a les millores 
no ha estat en cap cas determinant de l’adjudicació, el fet que finalment deter
mina l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa que resulta adjudica
tària, és la puntuació obtinguda en els criteris avaluables de forma automà
tica, que són d’aplicació totalment objectiva i sense marge de discrecionalitat 
o subjectivitat. 


16) Adjudicació del contracte 


Apartat 2.6.2.c) Tramitació de les adjudicacions 


“En una licitació l’òrgan de contractació va aprovar l’adjudicació provisional a 
una empresa però no constava en l’expedient l’adjudicació definitiva de la con
tractació (expedient c)” 


El Consell d’Administració, òrgan de contractació de l’Institut Català d’Onco
logia, va aprovar el 19 de novembre de 2008 els mecanismes per a l’agilització 
dels processos de contractació administrativa. En aquests mecanismes s’es
tableix que l’adjudicació s’elevarà a definitiva de forma automàtica després de 
transcorreguts 15 dies hàbils i amb l’autorització del President de la Mesa de 
contractació. Adjuntem documentació (Annex 6) 


En aquest expedient va ser elevada a definitiva en data 15 de desembre de 
2009, segons la normativa interna vigent, descrita anteriorment. Adjuntem do
cumentació (Annex 7) 


“Les Actes de la mesa de contractació d’una licitació hi constava com a pre
sident una persona diferent a la designada pels òrgans de contractació en la 
constitució de la mesa... (expedient d)” 


Les funcions de President de les Meses de contractació en l’ICO les té ator
gades, amb caràcter general i per delegació de la Direcció General, el Director 
de Gestió o de Recursos. Durant el primer semestre de l’any 2010 van haver 
canvis organitzatius en l’Entitat, quedant vacant durant uns mesos el càrrec de 
Director de Gestió o de Recursos, per aquest motiu es va realitzar la Resolució 
de constitució de la mesa de contractació nomenant com a President a la 
Directora General. En els transcurs de la tramitació de l’expedient es va incor
porar el nou Director de Recursos que va assumir aquestes funcions. 
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L’Entitat nomena la composició de la Mesa de contractació dels expedients 
mitjançant Resolució signada pel President del Consell d’Administració, així 
com les seves modificacions. 


Apartat 2.6.4.b) 


“En la licitació només es va presentar una sola empresa,... L’informe tècnic de 
valoració de la proposició posa de manifest que la proposta complia amb els 
requisits necessaris sol·licitats en el plec tècnic corresponent. No obstant, no 
inclou la ponderació dels criteris d’adjudicació...” 


L’ICO té en compte l’observació per propers informes. Tot i així, considerant 
que la ponderació dels criteris és per assignar l’adjudicació a la millor oferta i 
no havent concurrència a la licitació, lo més rellevant és deixar constància del 
compliment de les especificacions tècniques del contracte. 


17) Publicitat de l’adjudicació 


Apartat 2.6.1.b) Publicitat de l’adjudicació 


“Hi ha un expedient no consta l’adjudicació definitiva es publiqués a cap diari 
oficial. L’article 138 de la LCSP estableix que l’adjudicació definitiva de con
tractes de quantia igual o superior a 100.000,00 € s’ha de publicar en el BOE o 
en el DOGC (expedient a)” 


L’Entitat va publicar l’Edicte corresponent en el DOGC. Adjuntem document 
(Annex 8) 


18) Revisió de preus 


“En un contracte de gestió de serveis públics l’ICO va formalitzar la revisió de preus 
abans que transcorregués un any des de l’oferta del contractista, contradient els Plecs 
de clàusules administratives particulars i la LCSP” 


“Posteriorment, en el mateix contracte, es va formalitzar una pròrroga que incloïa una 
altra revisió de preus per sobre de l’increment d’IPC que li hagués correspost, en 
contra dels criteris de la LCSP i del Plec de clàusules. Finalment, l’empresa con
tractista va facturar a l’ICO una quantitat per increment de preus corresponent a un 
període anterior a l’inici de la vigència de la pròrroga que incloïa la revisió de preus” 


Apartat 2.6.4.c  


“D’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de pres
cripcions tècniques, els quals eren part integrant del contracte, l’òrgan de con
tractació no podia aprovar una revisió de preus en cinc mesos després de la 
proposta econòmica presentada en la licitació, atès que segons el plecs haurien 
d’haver esperat a, com a mínim, un any des de la data de la oferta del con
tractista, és a dir, fins el mes de desembre de 2008. No obstant això, l’article 77 
de la LCSP determina que la revisió de preus no es podrà efectuar fins trans
corregut com a mínim un any des de l’adjudicació del contracte. 


D’altra banda, l’increment de preus, en cap cas podia superar la variació que 
hagués experimentat l’IPC, en còmput nacional, en els dotze mesos anteriors al 
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moment de la revisió, fet que no es va complir en els dues revisions de preus 
que es van acordar al llarg de la vigència d’aquest contracte. 


Apartat 2.6.4.d 


“El 30 de novembre de 2009, el contractista va facturar a l’ICO 15.442,72 €. El 
concepte de la factura era per ajust d’increment de preus corresponent al 
període de gener a novembre de 2009, tot i que l’increment de preus que es va 
acordar en la primera pròrroga del contracte produïa efectes a partir del dia 3 de 
febrer de 2010. La factura va ser comptabilitzada per l’ICO gairebé un any més 
tard, l’1 de novembre de 2010” 


El contracte del servei d’alimentació pels pacients ingressats i per l’explotació 
del menjador laboral i la cafeteria de l’Institut Català d’Oncologia es va signar 
en data 4 de febrer de 2008 i per una durada de dos anys a comptar de 
l’endemà de la signatura del contracte. 


1. Increment de preus de maig de 2008. 


Durant els primers mesos de vigència del contracte, l’existència d’una forta 
variació a l’alça dels preus de la matèries primeres i la ma d’obra en el 
sector de l’alimentació i la restauració va ocasionar impactes econòmics sig
nificatius durant l’execució que comportaven desequilibris econòmics del 
contracte que podien forçar la seva ruptura. 


Així ho va posar de manifest l’empresa adjudicatària en un escrit de 5 de 
maig de 2008 adreçat a l’Entitat, a on s’explicava l’increment de preus del 
sector patit en els darrers anys, estimat en el 16,7% per l’exercici 2007, i 
entre el 10,7% i el 27,3% en el 2008, segons va fer públic la FEADRS (Fe
deración Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social). 


Addicionalment, l’increment dels costos laborals per revisió del conveni 
sectorial per l’any 2008, es va situar en el 6%. 


Tot això en contrast respecte a un increment del IPC general del 2007 a apli
car en aquest període, del 4,2%. 


A conseqüència d’aquests impactes econòmics, l’adjudicatari va declarar 
un desequilibri financer en l’explotació del servei del contracte, que no po
dien ser compensats ni neutralitzats, tot i els esforços organitzatius que ma
nifestava estar duent a terme. 


Per aquest seguit de motius es va arribar a un acord entre l’empresa adju
dicatària i l’entitat per aplicar un increment excepcional de preus dels ser-
veis d’alimentació de malalts i del menjador laboral en línia amb l’IPC 
general, que l’adjudicatari va acceptar. 


2. Increment de preus del 2009. 


En data 16 de novembre de 2009, l’empresa adjudicatària va posar de 
manifest a l’Entitat que l’impacte de l’increment de preus per l’exercici 2009 
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contemplat en el Plec de Condicions Tècniques no havia estat aplicat per 
aquell exercici. 


L’IPC general del 2008, a aplicar en aquest període, havia de ser del 1,4% 


L’adjudicatari també va posar de manifest un altre aspecte del contracte pel 
qual no s’havien acomplert les estades previstes en el Plec de Condicions 
del concurs, donat que una planta d’hospitalització (denominada UCEU) ha
via estat tancada temporalment per obres de condicionament (Agost/2008 
fins a Desembre/2009), produint una baixa aproximada de 5.100 pensions 
anuals. 


Per aquest motiu, com a resultat de la negociació entre l’empresa adju
dicatària i l’ICO, es va pactar l’aplicació de l’increment de preus per tot l’any 
2009 i consolidar-lo com a base de preus a incrementar, en l’augment de 
l’any 2010, renunciant l’empresa adjudicatària a qualsevol reclamació per la 
pèrdua de negoci derivada del tancament de la planta d’hospitalització 
(UCEU). 


Per l’Institut Català d’Oncologia la revisió de preus, en aquest cas concret, ha 
respòs a la necessitat d’arbitrar un mecanisme que assegures la viabilitat del 
contracte, davant l’eventual concurs de determinades circumstàncies que po
guessin afectar al contracte i desbaratar l’equilibri entre les parts. La seva 
rellevància com instrument al servei de la viabilitat del contracte ha estat 
reconeguda per la Jurisprudència del Tribunal Suprem (St. de la Secció 4a. de 
la Sala 3ª, de 2 de juliol de 2004), que ha assenyalat que en alguna ocasió 
poden donar-se circumstàncies posteriors a la signatura del contracte que 
alteren de forma molt important el seu equilibri econòmic i contractual existent 
en el moment de la celebració i que la seva finalitat és protegir a la part que es 
pugui veure afectada per la incidència d’aspectes externs sobre l’objecte del 
contracte o la seva prestació. 


Cal doncs, remarcar que, davant la situació de pressió econòmica sectorial 
derivada de l’evolució dels preus en el període analitzat i els factors interns 
estructurals derivats del tancament d’una planta d’hospitalització, es va posar 
de manifest un desequilibri econòmic en l’explotació del servei i un risc real de 
ruptura econòmica del contracte. Es va produir una raó d’interès públic mo
tivada per una situació imprevista que no es va poder preveure en el moment 
de l’adjudicació del contracte, per tant, la modificació respon a circumstàncies 
noves e imprevistes. Els increments de preus pactats i aplicats van aconseguir 
reconduir una situació que podria haver estat més costosa per l’Entitat tant en 
el cas de reconèixer l’efecte derivat del tancament de la planta d’hospi
talització, finalment no liquidat, com si finalment s’hagués incoat un nou con
curs que s’hauria d’haver fet per un import de licitació més elevat al que final
ment s’estava executant en base als pactes assolits. 


Tal com indica la Sindicatura en el seu informe, el Plec de Clàusules Admi
nistratives particulars preveien que en el cas que es produís una ruptura en 
l’economia del contracte, es procediria al restabliment de l’equilibri economi
cofinancer del mateix. Si bé el Plec de Prescripcions Tècniques no especi
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ficava cap sistema de compensació, l’entitat manifesta que el resultat de la 
negociació duta a terme s’ha de considerar avantatjós pels interessos de 
l’entitat, especialment si es contempla en el conjunt de les negociacions suc
cessives dutes a terme en el si d’aquest contracte. 


19) Execució de la contractació 


“L’adjudicatari d’un contracte va facturar serveis prestats durant els dos mesos se
güents a la finalització del contracte sense que es formalitzés cap pròrroga” 


Apartat 2.6.2.d) Execució del contracte 


“L’adjudicatari d’un contracte que finalitzava el 31 d’octubre... va facturar... 
corresponent a serveis del mes de novembre i desembre de 2009. L’ICO no va 
formalitzar... cap pròrroga...” 


L’ICO va trametre en data 20 de juliol de 2009 carta a l’empresa que prestava 
el servei comunicant la finalització de la relació contractual a la data d’aca
bament del termini de vigència de la mateixa, és a dir, a 31 d’octubre de 2009. 


En la mateixa carta, es recordava a l’empresa, l’obligatorietat de continuar 
mantenint i garantir la prestació del servei amb les mateixes condicions durant 
un període de sis mesos, per tal de que l’entitat pogués disposar del temps 
necessari per tal de poder realitzar els tràmits de convocatòria d’un nou con
curs i adjudicació del servei. Adjuntem document (Annex 9). 


20) Signatura d’acord amb proveïdors 


“El proveïdor dels acceleradors lineals va deixar en dipòsit a l’ICO un maquinari i un 
programari per ser instal·lat en un equip mèdic de l’ICO per un període màxim d’un any 
en base a un acord d’intencions signat l’any 2009. En aquest acord es va establir que 
l’ICO podia optar per la compra d’aquesta tecnologia a un preu determinat” 


“L’any 2011 es va realitzar la licitació d’aquest subministrament mitjançant un proce
diment negociat sense publicitat per exclusivitat, i es va adjudicar a aquest proveïdor 
per aquest import” 


Cal remarcar que el mencionat acord, expressa explícitament que per la adquisició 
de l’equipament, si fos el cas, es realitzaria mitjançant l’aplicació de procediments 
administratius de contractació. 


Hem de considerar que aquest equipament es tractava d’un accessori específic que 
millorava determinades funcionalitats i prestacions d’un accelerador lineal que la 
entitat ja tenia en funcionament. Per tant, l’adquisició d’aquest equipament només es 
podia fer a aquest proveïdor de manera exclusiva. 


21) Realització d’obres, contractació serveis i subministraments sense procediment de 
contractació 


“Dos treballs d’obra contractats de forma directe al mateix proveïdor constituïen el 
mateix objecte i superaven el llindar que permet la contractació menor...” 
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“També, l’ICO va contractar dos serveis i va adquirir material mèdic d’un proveïdor 
antre els exercicis 2009 i 2010 sense que dugués a terme cap procediment de 
contractació... (apartat 2.6.5.b)” 


Apartat 2.6.5.b) 


“Al novembre de 2010, una empresa va facturar a l’ICO 102.452,20 €, IVA 
inclòs, per la realització de treballs de climatització a l’Hospital Duran i Reynals 
mitjançant tres factures” 


Aquestes facturacions corresponen a actuacions en tres espais diferenciats de 
l’edifici Hospital Duran i Reynals: 


•	 Edifici terapèutic de l’Hospital Duran i Reynals (edifici petit) on es troben 
ubicades les consultes externes per un import de 33.809,51 € (sense IVA) 


•	 Planta baixa de l’Hospital Duran i Reynals on es troben ubicades les 
oficines, taller i magatzem dels serveis de manteniment i hostaleria per un 
import de 31.059,10 € (sense IVA) 


•	 Sala del Hall d’entrada de la planta baixa de l’Hospital Duran i Reynals per 
un import de 21.955,29 € (sense IVA) 


És important ressaltar que durant l’any 2010 el proveïdor va realitzar el tram 
final del “Projecte de renovació de canonades d’aigua per climatització i ACS”, 
l’execució del qual s’havia portat a terme en vàries anualitats. 


Com a conseqüència d’aquestes obres, i atès que en la majoria de casos 
s’havia d’aturar l’activitat dels espais afectats per poder-hi intervenir, s’apro
fitava per realitzar també altres actuacions complementaries en els diferents 
espais afectats donat el mal estat general de les instal·lacions existents. Essent 
en alguns casos imprevisibles la seva planificació prèvia atès que les 
instal·lacions només eren accessibles un cop realitzat el desmuntatge i ender
roc dels sostres existents. 


És per aquest motiu que hi ha tres serveis encarregats i facturats de manera 
independent, al haver estat encarregats i correspondre a àmbits de actuació 
diferenciats i no coordinats entre ells, donada la dificultat de previsió anti
cipada i la urgència d’execució. 


La coordinació àgil d’aquests treballs suposava per l’ICO aconseguir con
dicions avantatjoses, amb una ràpida execució, minimitzant l’afectació de 
l’activitat assistencial i de serveis, així com un estalvi de costos. 


El fet que les factures hagin estat emeses amb dates molt similars (29/11/10 i 
30/11/10) obeeix a un requeriment de l’ICO a efectes administratius i de fi
nançament, ja que es va sol·licitar al proveïdor la seva emissió per tal d’in
formar i justificar davant de CatSalut dins de l’exercici 2010, tot i que el ritme 
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de facturació habitual del proveïdor per aquests serveis hauria pogut tenir una 
cadència diferent. 


“L’ICO va contractar sense procediment la impressió d’una documentació per 
import de 45.000 € IVA inclòs, i un estudi de cirurgia de càncer del recte per 
import de 53.000,01 € IVA inclòs” 


1) En referència a la impressió d’una documentació per import de 45.000 € IVA 
inclòs. L’ICO va realitzar l’expedient administratiu NSP/2010/22 “Servei d’e
dició, publicació i distribució del control de càncer de mama” amb data 
d’adjudicació 30 d’abril de 2010. Adjuntem document (Annex 10) 


2) En referència a un estudi de cirurgia de càncer del recte per import de 
53.000,01 €. L’ICO va realitzar l’expedient NSP/2009/05 “Servei d’estudi de 
qualitat de la cirurgia de càncer de recte” amb data d’adjudicació 23 de 
febrer de 2009. Adjuntem document (Annex 11) 


“Els mesos de novembre i desembre del 2009 i octubre de 2010, un proveïdor 
va facturar un determinat material mèdic per un import total de 142.704,80 € IVA 
inclòs” 


Aquesta facturació està vinculada a estudis a nivell internacional, de gran vo
lum, amb finançament públic i privat. Aquests estan finançats per beques eu
ropees referents a “International Epidemiologic Study of Worldwide Distribution 
of Type-specific Human Papillomavirus (HPV). 


L’objectiu principal dels estudis que es realitzen és determinar la prevalença i 
distribució dels tipus del virus del papil·loma humà (VPH en càncers de cèrvix, 
vulva, vagina, anus, faringe i laringe). Per respondre a aquest objectiu s’han 
d’utilitzar tècniques i materials (PCF SPF-10 seguit de DEIA i Line Probe Assay 
Lipa), en les mostres VPH positives que només pot proveir aquest proveïdor 


Els treballs i materials que es sol·liciten són molt especialitzats i sols poden se 
subministrats per aquest proveïdor a nivell europeu, tenint l’exclusivitat i comp
tant amb les patents corresponents. Adjuntem document dels investigadors 
que són tècnics en aquests estudis, on fan constar que és absolutament indis
pensable aquest material per a poder assolir els objectius establerts en el pro
jecte i que només ho pot proveir aquest proveïdor. (Annex 12) 


22) Justificació de la contractació administrativa 


“L’ICO no va facilitar a la Sindicatura la documentació justificativa dels procediments de 
contractació seguits en les cinquanta-vuit comandes seleccionades del llistat de 
comandes de l’Institut, que representen un volum de despesa de 0,96 M€” 


Aquestes comandes corresponien a compres menors. Els expedients de compra in
clouen la documentació establerta al respecte (pressupost, sol·licitud i autoritzacions). 
Adjuntem model sol·licitud (Annex 13) 
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En aquest punt també cal dir, en referència a la selecció de comandes, que efectuant 
les agrupacions dels productes aplicant el criteri de la quantia i objectes diferents no 
agrupables, cal nomenar els següents casos més rellevants, en els quals considerem 
que no era aplicable la preparació d’un expedient administratiu: 


Any 2009 


•	 Un import de 17.300,00 €, correspon a un Ecògraf digital d’alta gama. Un equip 
mèdic molt específic no agrupable a un altre de similars característiques. 


•	 Un import de 54.280,50 €, correspon a Kit de captura de Híbrids HC2 con son
da de alt risc. Subministrament de material de laboratori exclusiu d’un proveïdor 
per les seves característiques tècniques. 


Una vegada conegut el volum de consum anual, durant l’any 2010 es va tra
mitar i adjudicar un expedient administratiu de la modalitat Negociat sense 
publicitat per exclusivitat 


•	 Un import de 17.800,00 €, correspon a una Rentadora ETD-3 basic no agru
pable amb a un altre element de similars característiques. 


•	 Un import de 17.700,00 €, correspon a un Videobroncoscopi bf-bq180 no 
agrupable amb a un altre element de similars característiques. 


•	 Un import de 17.498,27 € en concepte de Llicències de Microsoft que varen ser 
adquirides al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat. Empresa pública que centralitza les compres i serveis de la Gene
ralitat i a la que estem adherits. 


•	 Un import de 13.362,90 € en concepte de Llicències de Microsoft que varen ser 
adquirides al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat. Empresa pública que centralitza les compres i serveis de la Gene
ralitat i a la que estem adherits. 


•	 Un import de 17.325,00 € que correspon a un servei per l’elaboració d’un in
forme sobre el desenvolupament estratègic d’una xarxa de centres d’oncologia 
a nivell internacional. 


•	 Un import de 17.749,53 €, correspon a un Gravador i integrador d’imatges. Un 
equip molt específic no agrupable a un altre de similars característiques 


•	 Un import de 11.140,50 €, correspon a un treball d’Anàlisis programació ETH. 


•	 Un import de 18.000,00 €, correspon a Servei de control de qualitat de feixos de 
radiació – PDO. 


Any 2010 


•	 Un import de 16.137,98 €, correspon al Contracte de manteniment Business 
Intelligence. 
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•	 Un import de 12.460,51 €, correspon al Contracte de manteniment de Base de 
Dades Oracle. 


•	 Un import de 17.277,55 €, correspon al Contracte de manteniment de Admi
nistració Remota LAN. 


•	 Un import de 16.257,81 €, correspon al Contracte de manteniment de Electró
nica de Xarxa. 


•	 Un import de 22.339,07 €, correspon a la instal·lació del Cablejat dels espais 
del patronat oncològic. 


•	 Un import de 34.947,51 €, correspon a una instal·lació tècnica d’Implementació 
firewall d’aplicació Paloalto. 


•	 Un import de 29.377,35 €, correspon a la remodelació d’uns despatxos del 
laboratori de la planta 3º. 


•	 Un import de 26.555,30 €, correspon a la Instal·lació escomesa elèctrica en 
l’Hospital Duran i Reynals. 


•	 Un import de 23.907,78 €, correspon a la Instal·lació de gasos medicinals de la 
planta 5.2. 


•	 Un import de 29.211,15 € correspon a la Implantació d’un sistema de gestió de 
les centrals d’incendi per l’edifici. 


•	 Un import de 21.784,25 € de Altre material sanitari, inclou vàries comandes que 
poden ser d’Equips i sistemes d’administració, recollida i extracció o Reactius, 
compostos químics i preparació de mitjans. 


•	 Un import de 33.809,51 €, de 31.059,10 € i 21.955,29 € corresponen a Remode
lació parcial de climatització de l’edifici terapèutic del DiR, Treballs climatització 
de locals en planta baixa del DiR i Treballs per la climatització de la sala de hall 
de planta baixa hospital DIR. L’objecte d’aquestes comandes està explicat en 
l’apartat 2.6.5.b) d’aquestes al·legacions. 


Cal tenir en compte que cada any la Comissió de compres de l’ICO amb el co
neixement històric de les necessitats de l’any anterior programa la necessitat de con
cretar l’aplicació de nous expedients administratius. 


Per finalitzar aquest apartat, volem compartir amb la Sindicatura el nostre compromís 
en el procés de millora continua de la contractació administrativa. La dificultat ope
rativa i el gran volum i heterogeneïtat de contractacions no és eximent de res però a 
bon segur contextualitza els mateixos i cal esmentar que, juntament a aquests as
pectes de millora, s’identifiquen un gran número d’expedients que no presenten cap 
errada. 
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VI Personal 


24) Personal de l’ICO que presta els serveis en altres centres 


“L’ICO tenia cinc persones contractades que prestaven els seus serveis per altres ens 
del sector públic sanitari de la Generalitat de Catalunya, tot i que l’ICO assumia la seva 
remuneració” 


En relació a les esmenes de projecte d’informe, volem ampliar la següent informació. 


En relació a les cinc persones contractades que presten els seus serveis al sector 
públic sanitari de la Generalitat i que teníem contractades a l’ICO, obeeix a la ins
trucció de l’autoritat sanitària superior. 


Actualment, any 2014, només són tres persones: 


• 1 persona, Direcció General de Planificació Sanitària (CatSalut). 
• 1 persona, Direcció General de Recursos Sanitaris (Departament de Salut). 
• 1 persona, Agència de Cooperació Internacional (Departament de Salut). 


Cal tenir en compte però que aquesta pràctica, cessió de treballadors, no és il·legal si 
considerem al Departament de Salut i als organismes i entitats vinculades o de
pendents com un grup d’empreses a efectes laborals. Es tracta d’una pràctica més o 
menys habitual motivada per les limitacions pressupostàries en matèria de contrac
tació i despeses de personal que afecten a l’administració sanitària el que fa que 
aquesta es recolzi en les seves empreses públiques per cobrir les seves pròpies 
necessitats. 


25) Indemnitzacions 


“Entre els anys 2009 i 2010 l’ICO va acomiadar de forma improcedent a cinc 
empleats... 


La Sindicatura considera que l’ICO, com a entitat pública, havia d’evitar els acomia
daments improcedents... 


...l’acomiadament procedent no genera cap dret a indemnització per al treballador” 


Val a dir que l’ICO no “va acomiadar de forma improcedent” sinó que en aquestes 
cinc ocasions que posa de manifest l’informe de la Sindicatura va reconèixer, a pos
teriori, la improcedència de l’acomiadament/extinció de la relació laboral no perquè 
no existís la causa fonamentadora (disciplinària, per finalització de contracte, per ex
ternalització del servei..) sinó per les seves dificultats probatòries i la incertesa del 
resultat del plet. 


La valoració amb els assessors jurídics de l’ICO del risc de perdre el judici i el cost 
addicional dels salaris de tramitació (vigents en aquell moment), va ser el motiu en 
tots els casos del reconeixement de la improcedència. En tots els casos que era 
exigible es va tramitar el corresponent expedient disciplinari d’acord amb el pro
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cediment sancionador regulat pel conveni sectorial d’aplicació al personal de l’Institut. 
i es van efectuar els tràmits oportuns valorant amb l’assessoria jurídica el resultat més 
eficient per l’organització d’acord amb la legislació vigent. 


Any 2009 


Numero 1. S’obre expedient intern 2009008, amb motiu de la reclamació efectuada 
contra la decisió extintiva de la relació laboral amb motiu de la decisió de l’amortit
zació de la plaça, per externalitzar el servei per així poder millorar la funció de help
desk, fins llavors deficitària. S’accedeix a reconèixer la improcedència en el Servei de 
Conciliacions Individuals (CMAC) i evitar els salaris de tramitació que es podrien 
generar. 


Any 2010 


Número 1. S’obre expedient disciplinari intern 2010004 per suposada transgressió de 
la bona fe contractual en situació d’incapacitat temporal. De la documentació de 
l’expedient s’arriba a la conclusió que s’estima una falta laboral molt greu (Art. 65.4 
del VII è conveni de la XHUP) sancionada amb l’acomiadament. 


La treballadora va formular la demanda oportuna i en tràmit de conciliació, davant el 
Jutjat Social nº 24 dels de Barcelona, es reconeix la improcedència i es pacta una 
indemnització equivalent a 29 dies de salari per any treballat, per tal d’evitar una Sen
tència d’improcedència o de nul·litat que és la que es reclamava. L’expedient està 
tancat i resta a la seva disposició. 


Número 2. S’obre expedient intern 2099007 amb motiu de la reclamació efectuada 
contra la decisió extintiva de la relació laboral amb motiu de la decisió de l’amor
tització de la plaça, doncs es tractava d’un contracte de treball d’interinatge fins re
solució de convocatòria. 


El treballador va interposar demanda contra aquesta decisió extintiva adduint nul·litat 
o improcedència. En tràmit de conciliació judicial es procedeix a reconèixer la impro
cedència per evitar una sentència de nul·litat. L’expedient està tancat i resta a la seva 
disposició. 


Número 3. S’obre expedient intern 2010007. Els antecedents d’aquesta situació es 
fonamenten en la decisió empresarial de procedir a l’extinció del contracte de treball 
de la treballadora, que estava confeccionat sota la modalitat de contracte temporal 
per obra o servei. Quan es produeix el fi de contracte, la treballadora formula recla
mació adduint que és fix, per haver realitzat una concatenació de contractes tem
porals que implica una contractació en frau de llei. A la vista de la contractació, s’a
consella reconèixer la improcedència, abonant-se una indemnització equivalent a 34 
dies per any de treball (inferior a la màxima possible) i evitant els salaris de tramitació. 


Número 4. S’obre expedient intern 2010010. La treballadora demanda per acomia
dament una decisió empresarial de fi de contracte. Analitzant jurídicament la conca
tenació de contractació temporal realitza, s’aconsella reconèixer la improcedència i 
s’arriba a un acord que suposa una indemnització de 33 dies per any de treball, 
evitant-ne una indemnització major i els salaris de tramitació. 
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Número 5. S’obre expedient disciplinari intern 2010001. L’extinció del seu contracte 
per motius disciplinaris es basa en les discrepàncies en la forma d’executar les ordres 
que han estat adreçades pels seus superiors que ha comportat la pèrdua de 
confiança en el lloc de treball com comandament, i davant la dificultat probatòria i 
amb l’ànim d’evitar salaris de tramitació s’opta per reconèixer la improcedència. 


26) Pagament d’una indemnització a un alt càrrec 


“L’ICO va realitzar el pagament d’una indemnització al director executiu de l’ICO al 
finalitzar la seva relació contractual que, a criteri de la Sindicatura, no procedia” 


Discrepem del criteri de la Sindicatura sobre la procedència de la indemnització 
abonada al director executiu de l’ICO a la finalització de la seva relació laboral. 
Aquest directiu ocupava la plaça de director general mitjançant un contracte d’alta 
direcció que havia deixat en suspens la relació laboral comuna prèvia que l’unia amb 
l’ICO per exercir el càrrec de director executiu, des de octubre de 2005, quan va 
ocupar la direcció general el mes de maig de 2006. 


Així doncs quan el mes de gener de 2010 va ser cessat com director general (alt 
directiu) la relació laboral comuna prèvia que havia quedat en suspens va tornar a 
restablir-se (amb independència de com s’instrumentés documentalment en aquell 
moment) i amb acord entre les parts es va fixar un termini de tres mesos per a la seva 
extinció. 


La indemnització corresponia doncs a l’abonament diferit en el temps de la que se li 
hauria d’haver liquidat per l’extinció del contracte d’alta direcció. En aquell moment no 
existia la limitació legal actual de les indemnitzacions als alts directius que tenen una 
reserva de lloc de treball. 


CONCLUSIÓ: 


Aquesta Entitat té en consideració totes les recomanacions que consten en el pro
jecte d’informe de fiscalització núm. 35/2011-C de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, per poder portar-les a terme en un breu temps, tenint en compte totes 
aquelles al·legacions que han estat presentades anteriorment en aquest mateix do
cument  


D’acord amb el que s’exposa en el cos del present escrit, 


SOL·LICITA: 


Es tinguin per presentades les Al·legacions que regula la legislació vigent. 


Sr. Josep Maria Vilà i Cortasa 
President del Consell d’Administració 
L’Hospitalet de Llobregat, a 9 de maig de 2014 
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5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades pel president del Consell d’Administració de l’Institut Català 
d’Oncologia al projecte d’informe, referent a l’Institut Català d’Oncologia, exercicis 2009 i 
2010, han estat degudament analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes. 


En aquest sentit, la Sindicatura ha eliminat l’observació b de l’apartat 2.3.5 i b de l’apartat 
2.6.1, i ha modificat les observacions c de l’apartat 2.3.5, a de l’apartat 2.6.1, b i d de 
l’apartat 2.6.2, a de l’apartat 2.6.3, i b de l’apartat 2.6.5, així com els punts 11, 14, 15, 17, 
19 i 21 de les conclusions, arran de la documentació aportada per l’entitat en aquest tràmit 
d’al·legacions. 


Pel que fa a la resta de les al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe perquè o bé la 
Sindicatura considera que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la 
situació descrita en l’informe o bé no comparteix els judicis exposats en aquelles. 
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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 11 de juny 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 13/2014, relatiu a Aigües de Blanes, SA, comptes anuals, exercici 
2011.  
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 10 de juliol de 2014 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. 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 a la societat mercantil municipal Aigües de Blanes, SA (la Societat), 
participada per l’Ajuntament de Blanes i per la societat Girona, SA.  


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 dels comptes anuals de l’exercici 2011 de la 
societat Aigües de Blanes, SA, així com la verificació que s’ha complert la normativa en 
aquells aspectes revisats en el decurs del treball d’auditoria de comptes. 


1.1.2. Abast i metodologia 


L’abast i la metodologia del treball realitzat han estat els següents: 


•	 Auditoria de comptes anuals, referida a l’exercici 2011, d’acord amb els Principis i nor
mes d’auditoria del sector públic generalment acceptats, amb la finalitat de poder ex
pressar una opinió sobre si els comptes anuals de la Societat expressen la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, d’acord amb el marc 
normatiu d’informació financera que li és d’aplicació. 


•	 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. 


Les limitacions que han afectat la fiscalització són les següents: 


•	 [...]1 


1. Paràgraf eliminat un cop aportada documentació prèviament demanada i que finalment ha estat lliurada amb 
les al·legacions. 
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•	 No s’ha disposat d’estats financers auditats de Blanes Medi Ambient, SAU, de pro
jeccions financeres o altra documentació que permeti avaluar la potencial necessitat de 
registrar un deteriorament de valor o una provisió de despesa per una part o per la 
totalitat dels imports esmentats. 


En les conclusions del treball es fan constar tant les observacions de l’auditoria de comp
tes i els incompliments i anomalies detectats en el decurs del treball com les recomana
cions 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, si escau. 


1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Ajuntament i Societat municipal 


El municipi de Blanes està situat a la comarca de la Selva, a la província de Girona. El seu 
territori és de 17,7 km2 i la població, segons el padró municipal, era de 39.834 habitants l’1 
de gener del 2011. 


La Societat es va constituir sota la denominació Aigües de Blanes, SA, mitjançant es
criptura pública el dia 20 de desembre de 1991, amb un capital social de 40 MPTA 


(240.404,84 €), totalment subscrit i desemborsat per l’Ajuntament de Blanes, en un 51%, i 
per la societat mercantil Girona, SA, en un 49%. La durada de la societat s’establí en vint 
anys. 


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 Josep Trias i Figueras, fins al dia 21 de maig del 2011, i Josep Marigó i Costa, des del 
dia 11 de juny del 2011. El Ple municipal el formaven vint-i-un regidors, incloent-hi l’alcalde. 


El nombre de regidors electes per candidatures, escollits en les esmentades eleccions era 
el que es mostra 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) 


Convergència i Unió (CiU) 


Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) 


Partit Democràtic de Blanes (PDB) 


Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 


Partit Popular (PP) 


8 


7 


2 


2 


1 


1 


Font: Web www.municat.gencat.cat. 
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Quadre 2. Eleccions del 22 de maig del 2011. Membres electes per candidatures 


Candidatura Nombre de membres 


Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 9 


Convergència i Unió (CiU) 5 


Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUiA-E) 4 


Partit Popular (PP) 3 


Font: Web www.municat.gencat.cat. 


1.2.2. Activitat i organització de la Societat 


1.2.2.1. Activitat 


En la constitució de la Societat l’objecte social de l’empresa era la prestació de serveis de 
competència municipal relacionats amb el cicle integral de l’aigua, així com el manteniment 
i millora dels béns municipals patrimonials i de domini públic. D’acord amb els Estatuts, la 
Societat duia a terme les activitats següents: 


a) La prestació del servei d’abastament i distribució d’aigua potable comprensiu de la 
captació, elevació, tractament i subministrament d’aigua potable en l’àmbit del servei 
municipal. 


b) La prestació del servei de manteniment i millora de la xarxa municipal de col·lectors i 
clavegueram. 


c) La planificació de les xarxes de conducció d’aigua potable i d’aigües residuals, in
cloent-hi les corresponents instal·lacions de captació, tractament i evacuació. 


d) La realització de les obres necessàries per a l’ampliació, manteniment, reposició i les 
pròpies del servei corresponents a les esmentades xarxes i instal·lacions. 


e) La gestió de cobrament pròpia de l’activitat sense perjudici de la recaptació de tributs 
que li pogués encomanar el titular del servei en ús de les seves facultats. 


f) 	El foment de les activitats relacionades amb el medi ambient i l’aprofitament dels re
cursos naturals i la col·laboració directa amb les campanyes de conscienciació ciu
tadana. 


g) La prestació de serveis de competència municipal relatius al manteniment i millora del 
seu patrimoni en general. 
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1.2.2.2. Òrgans de govern 


Des de l’1 de gener fins al 13 d’octubre del 2011, els membres integrants del Consell 
d’Administració de la Societat eren els següents: 


• Josep Trias i Figueras, president 


• Joan Llobet i Vila, vocal 


• Josep Marigó i Costa, vocal 


• Francisco Martínez i Fernández, vocal 


• Fernando Gómez i López, vocal 


• Celestino Lillo i Luna, vocal 


• Conxita Boldú i Soler, vocal 


• Narcís Piferrer i Reixach, vocal 


• Xavier Ballell i Ruhí, vocal 


• Ramon Ribas i Fornés, vocal 


• Tomás Sobrequés i Callicó, vocal 


El nou Consell d’Administració constituït el dia 13 d’octubre del 2011 estava format pels 
membres següents: 


• Josep Marigó i Costa, president 


• Joan Llobet i Vila, vocal 


• Nicolás Laguna i Jiménez, vocal 


• José Miguel Lupiánez i Zapata, vocal 


• Josep Trias i Figueras, vocal 


• Francisco Martínez i Fernández, vocal 


• Salvador Tordera i Pérez, vocal 


• Narcís Piferrer i Reixach, vocal 


• Xavier Ballell i Ruhí, vocal 


• Tomás Sobrequés i Callicó, vocal 


• Ramon Ribas i Fornés, vocal 


1.2.3. Informació objecte d’examen 


La informació objecte d’examen ha estat la continguda en els comptes anuals signats i 
presentats per la Societat corresponents a l’exercici 2011 i que es mostren en els quadres 
que segueixen. Aquests comptes han estat auditats per la societat Auditoria i Control Au
ditors, Societat Limitada Professional. L’opinió d’auditoria ha estat favorable. 
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Quadre 3. Balanç 


Actiu 
Exercici  


2011 
Exercici 


2010 Patrimoni net i passiu 
Exercici 


2011 
Exercici 


2010 


A) Actiu no corrent 


I. Immobilitzat intangible 


II. Immobilitzat material 


III. Inversions immobiliàries 


IV. Inversions a empreses del 
grup i associades a llarg 
termini


V. Inversions financeres a llarg 
termini 


VI. Actius per impost diferit 


VII. Deutes comercials no 
corrents 


B) Actiu corrent 


I. Actius no corrents man
tinguts per a la venda 


II. Existències 


III. Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar 


IV. Inversions a empreses del 
grup i associades a curt 
termini 


V. Inversions financeres a curt 
termini 


VI. Periodificacions a curt  
termini 


VII. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 


5.676.072,84


266.794,48


5.311.857,29


0,00


 61.000,00 


36.421,07


0,00


0,00


4.587.617,89 


0,00 


2.031.103,83 


1.078.575,49 


938.915,40


500.000,00


25.268,83


13.754,34


 5.942.484,28 


 275.944,20 


 5.570.012,33 


0,00 


61.000,00 


 35.527,75 


0,00 


0,00 


3.420.632,88 


0,00 


1.068.264,51 


1.560.597,43 


0,00 


 500.000,00 


 51.137,07 


 240.633,87 


A) Patrimoni net 


A-1) Fons propis 


I. Capital 


II. Prima d’emissió 


III. Reserves 


IV. (Accions i participacions en 
patrimoni pròpies) 


V. Resultats d’exercicis anteriors 


VI. Altres aportacions de socis 


VII. Resultat de l’exercici 


VIII. (Dividend a compte) 


IX. Altres instruments de patrimoni 


A-2)Ajustos per canvi de valor 


I. Actius financers disponibles 
per a la venda 


II. Operacions de cobertura 


III. Actius no corrents i passius vin
culats, mantinguts per a la 
venda 


IV. Diferència de conversió 


V. Altres 


A-3)Subvencions, donacions i 
llegats rebuts 


B) Passiu no corrent 


I. Provisions a llarg termini 


II. Deutes a llarg termini 


III. Deutes amb empreses del grup 
i associades a llarg termini


IV. Passius per impost diferit 


V. Periodificacions a llarg termini 


VI. Creditors comercials no 
corrents 


VII. Deutes amb característiques 
especials a llarg termini 


C) Passiu corrent 


I. Passius vinculats amb actius 
no corrents mantinguts per a 
la venda 


II. Provisions a curt termini 


III. Deutes a curt termini 


IV. Deutes amb empreses del grup 
i associades a curt termini 


V. Creditors comercials i altres 
comptes a pagar 


VI. Periodificacions a curt termini 


VII. Deutes amb característiques 
especials a curt termini 


654.568,57


654.568,57


240.404,84


0,00


399.573,11 


0,00 


0,00


0,00


14.590,62


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00 


0,00 


0,00


3.748.632,48 


39.266,16


2.277.295,67


 1.432.070,65 


0,00


0,00


0,00


0,00


5.860.489,68 


0,00


0,00


1.514.590,90


656.564,44 


3.689.334,34 


0,00


0,00 


 639.977,95 


 639.977,95 


 240.404,84 


0,00 


378.672,51 


0,00 


0,00 


0,00 


 20.900,60 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


3.767.087,32 


 35.339,52 


 2.243.112,71 


1.488.635,09 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


4.956.051,89 


0,00 


0,00 


 1.939.024,36 


58.982,15 


2.958.045,38 


0,00 


0,00 


Total actiu (A+B) 10.263.690,73 9.363.117,16 Total patrimoni net i passiu (A+B+C) 10.263.690,73 9.363,117,16 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local.
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Quadre 4. Compte de pèrdues i guanys 


Deure/Haver Exercici 2011 Exercici 2010 


A) Operacions continuades 


1. Import net de la xifra de negocis 


2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 


3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 


4. Aprovisionaments 


5. Altres ingressos d’explotació


6. Despeses de personal 


7. Altres despeses d’explotació


8. Amortització de l’immobilitzat 


9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 


10. Excessos de provisions 


11. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 


12. Diferència negativa de combinacions de negoci 


13. Altres resultats 


A.1) Resultat d’explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 


14. Ingressos financers 


15. Despeses financeres 


16. Variació de valor raonable en instruments financers 


17. Diferències de canvi 


18. Deteriorament i resultat per venda d’instruments financers 


19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 


A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19) 


A.3) Resultat abans d’impostos (A.1+A.2) 


20. Impostos sobre beneficis 


A.4) Resultat de l’exercici procedent d’operacions continuades (A.3+20) 


B) Operacions interrompudes 


21. Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos 


4967.622,18 


981.972,35 


0,00 


(2.526.041,08) 


41.541,55 


(1.716.497,77) 


 (944.230,07) 


(635.814,43) 


0,00 


0,00 


(39.087,35) 


0,00 


6.690,91


136.156,29 


8.542,90 


(123.855,44) 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


(115.312,54) 


20.843,75 


(6.253,13) 


14.590,62 


0,00 


4.937.801,08 


464.724,53 


0,00 


(1.972.133,66) 


38.944,55 


(1.784.710,06) 


(948.754,60) 


(617.479,89) 


32.364,17 


0,00 


696,74 


0,00 


1.079,65 


152.532,51 


3.426,58 


(126.443,95) 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


(123.017,37) 


29.515,14 


(8.614,54) 


20.900,60 


0,00 


A.5) Resultat de l’exercici (A.4+21) 14.590,62 20.900,60 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local. 
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Exercici 2011 Exercici 2010 


A) Resultat del compte de pèrdues i guanys 


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 


I. Per valoració d’instruments financers 


II. Per cobertures de fluxos d’efectiu 


III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos 


V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda 


VI. Diferències de conversió 


VII. Efecte impositiu 


B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI+VII) 


Transferències al compte de pèrdues i guanys 


VIII. Per valoració d’instruments financers 


IX. Per cobertures de fluxos d’efectiu 


X. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda 


XII. Diferències de conversió 


XIII. Efecte impositiu 


C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VIII+IX+X+XI+XII+XIII) 


14.590,62


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


20.900,60


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00 
0,00


0,00


0,00 


0,00


0,00


(32.364,17)


0,00


0,00


9.709,26 


(22.654,91) 


Total d’ingressos i despeses reconeguts (A+B+C) 14.590,62 (1.754,31)


Quadre 5. Estat de canvis en el patrimoni net 


A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts en l’exercici 
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Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local. 








B) Estat total de canvis en el patrimoni net 
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(Accions i Altres Altres Subvenc., 
Capital particip. Resultats  aporta- Resultat (Dividend instrum. Ajustos donacions 


Capital no Prima patrim. d’exercicis cions de a patrim. per canvi i llegats 
escripturat exigit d’emissió Reserves pròpies) anteriors socis l’exercici compte) net de valor rebuts Total 


A) Saldo final de l’any 2009 240.404,84 0,00 0,00 329.498,23 0,00 0,00 0,00 49.174,28 0,00 0,00 0,00 22.654,91 641.732,26 


I. Ajustos per canvi criteri 2009 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


II. Ajustos per errors 2009 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


B) Saldo ajustat, inici de l’any 2010 240.404,84 0,00 0,00 329.498,23 0,00 0,00 0,00 49.174,28 0,00 0,00 0,00 22.654,91 641.732,26 


I. Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.900,60 0,00 0,00 0,00 (22.654,91) (1.754,31) 


II. Operacions amb socis o propietaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


III. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 0,00 49.174,28 0,00 0,00 0,00 (49.174,28) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


C) Saldo final de l’any 2010 240.404,84 0,00 0,00 378.672,51 0,00 0,00 0,00 20.900,60 0,00 0,00 0,00 0,00 639.977,95 


I. Ajustos per canvi de criteri 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


II. Ajustos per errors 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


D) Saldo ajustat, inici de l’any 2011 240.404,84 0,00 0,00 378.672,51 0,00 0,00 0,00 20.900,60 0,00 0,00 0,00 0,00 639.977,95 


I. Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.590,62 0,00 0,00 0,00 0,00 14.590,62 


II. Operacions amb socis o propietaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


III. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 0,00 20.900,60 0,00 0,00 0,00 (20.900,60) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


E) Saldo final de l’exercici 2011 240.404,84 0,00 0,00 399.573,11 0,00 0,00 0,00 14.590,62 0,00 0,00 0,00 0,00 654.568,57 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local. 








A) Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 


1. Resultat de l’exercici abans d’impostos 


2. Ajustos del resultat 


3. Canvis en el capital corrent 


4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 


5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (1+2+3+4) 


B) Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió 


6. Pagaments per inversions 


7. Cobraments per desinversions 


8. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (6+7) 


C) Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament 


9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 


10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 


11. Pagaments per dividends i remuneracions d’altres instruments de patrimoni 


12. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament (9+10+11) 


D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi 


E) Augment / disminució neta de l’efectiu o equivalents (5+8+12+D) 


Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 


Efectiu o equivalents al final de l’exercici 


Exercici 2011 


14.590,62


794.140,93


239.323,53


(117.383,57) 


930.671,51


(1.808.318,39) 


500.000,00


(1.308.318,39)  


0,00 


150.767,35


0,00 


150.767,35


0,00


(226.879,53) 


240.633,87


13.754,34


Exercici 2010 


29.515,14
711.362,96
120.352,95


(142.745,93)


718.485,12


(1.005.730,89)
 
 0,00 
 (1.005.730,89)


 


0,00


 (71.935,04)


0,00 


 (71.935,04)


 0,00 


(359.180,81) 


 599.814,68


240.633,87


Quadre 6. Estat de fluxos d’efectiu 
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Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local. 
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2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


A continuació s’exposen els resultats del treball realitzat en relació amb l’auditoria dels 
comptes anuals de la Societat (apartats 2.1 a 2.6), amb la revisió limitada a determinades 
activitats, operacions financeres i documentació que hi està relacionada (apartat 2.7) i amb 
l’anàlisi de la prestació del servei d’aigua i clavegueram (apartat 2.8), tot això referit a 
l’exercici 2011. 


Pel que fa a l’auditoria dels comptes anuals, per a cadascun dels comptes i estats només 
s’assenyalen les incidències detectades en el decurs del treball realitzat. 


2.1. BALANÇ 


A continuació es detallen les incidències detectades en els epígrafs Immobilitzat intan
gible, Immobilitzat material, Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini, 
Existències, Deutors comercials i altres comptes a cobrar, Periodificacions comptables de 
l’Actiu i Provisions a llarg termini del Passiu del Balanç. 


2.1.1. Immobilitzat intangible 


El detall dels moviments comptables de l’epígraf Immobilitzat intangible durant l’exercici 
2011 és el que es mostra en el quadre següent: 


Quadre 7. Immobilitzat intangible 


Descripció 
Saldo 


31.12.2010 
Altes / Baixes / 


Traspassos 
Saldo 


31.12.2011 


Concessions


Patents, llicències, marques i similars


Aplicacions informàtiques 


298.454,92 


56.518,62 


134.133,83


-


5.525,54 


8.480,64 


298.454,92 


62.044,16 


142.614,47 


Total Immobilitzat intangible brut 489.107,37 14.006,18 503.113,55 


Amortització acumulada concessions


Amortització acumulada patents, llicències, marques i similars 


Amortització acumulada aplicacions informàtiques


 (47.728,29) 


(43.426,41)


 (122.008,47) 


(6.580,57) 


(6.692,09) 


(9.883,24) 


(54.308,86) 


(50.118,50) 


(131.891,71) 


Total amortització acumulada (213.163,17) (23.155,90) (236.319,07) 


Valor net comptable concessions 


Valor net comptable patents, llicències, marques i similars


Valor net comptable aplicacions informàtiques


250.726,63 


13.092,21 


12.125,36 


(6.580,57) 


(1.166,55) 


(1.402,60) 


244.146,06 


11.925,66 


10.722,76 


Total Immobilitzat intangible 275.944,20 (9.149,72) 266.794,48 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.
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2.1.1.1. Concessions 


A la partida Concessions s’hi comptabilitza el cost de la concessió del servei d’abastament 
i distribució d’aigua potable i del servei de manteniment de la xarxa de clavegueram del 
municipi de Blanes per 122.606,47 €. També s’hi inclou el cost de la concessió per a l’ex
tracció d’aigua en terrenys del municipi de Palafolls per 175.848,45 €; en total, 298.454,92 € 
de valor brut comptable. 


S’ha observat una diferència entre l’import calculat per la Societat com a dotació anual de 
l’amortització de les concessions i l’import presentat en els comptes anuals al tancament 
de l’exercici 2011. Aquesta diferència es mostra en el quadre següent: 


Quadre 8. Diferència en la dotació anual de l’amortització de les concessions 


Descripció Dades registre auxiliar Dades comptes anuals Diferència 


Concessions


Amortització acumulada concessions


 298.454,92 


(105.421,01) 


298.454,92 


(54.308,86)


0,00 


(51.112,15) 


Valor net comptable concessions 193.033,91 244.146,06 (51.112,15) 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per la Societat. 



La diferència s’explica pel fet que la Societat va deixar de comptabilitzar la dotació anual 
de l’amortització corresponent a la concessió del servei de manteniment de la xarxa de 
clavegueram del municipi de Blanes a partir de tres anys i quatre mesos. 


L’efecte en els comptes anuals de l’adequat registre de l’amortització d’aquesta concessió, 
des de l’any de la seva darrera amortització fins al tancament de l’exercici 2011, suposaria 
una reducció de les reserves per 48.046,99 €, en concepte de dotació a l’amortització 
d’exercicis anteriors no registrada, i una reducció del resultat de l’exercici 2011 per 
3.065,16 €, per la dotació a l’amortització de l’exercici 2011. Aquests imports han estat 
recollits en un ajust de l’apartat 2.5 d’aquest informe com un decrement de l’actiu no 
corrent i del patrimoni net de la Societat. 


2.1.1.2. Patents, llicències, marques i similars 


D’acord amb els registres auxiliars, els actius que integren la partida Patents, llicències, 
marques i similars del Balanç són despeses recurrents registrades des de l’any 2002 en 
concepte d’eines, equipament i material de seguretat especialitzat que no haurien d’haver 
estat activades. 


La cancel·lació d’aquestes despeses activades per 62.044,16 € i la corresponent amor
tització acumulada per 50.118,50 €, que dóna un valor net comptable d’11.925,66 €, 
suposaria una disminució de les reserves de la Societat per 13.092,21 € i un increment del 
resultat de l’exercici 2011 de 1.166,55 €. Aquests imports han estat recollits en un ajust de 
l’apartat 2.5 d’aquest informe com un decrement de l’actiu no corrent i del patrimoni net. 
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2.1.2. Immobilitzat material 


El detall dels moviments comptables de l’epígraf Immobilitzat material durant l’exercici 
2011 és el que es mostra en el quadre següent: 


Quadre 9. Immobilitzat material 


Descripció 
Saldo 


31.12.2010 
Altes / Baixes / 


Traspassos 
Saldo 


31.12.2011 


Construccions


Deteriorament valor construccions 


Instal·lacions tècniques i altres


 3.163.487,87


(30.745,50) 


8.117.541,59 


18.386,73 


-


336.116,76


3.181.874,60 


(30.745,50) 


8.453.658,35 


Total immobilitzat material brut 11.250.283,96 354.503,49 11.604.787,45 


Amortització acumulada construccions


Amortització acumulada instal·lacions tècniques i altres 


(694.696,00) 


(4.985.575,63)


(59.489,34)


 (553.169,19)


 (754.185,34) 


(5.538.744,82) 


Total amortització acumulada immobilitzat material (5.680.271,63) (612.658,53) (6.292.930,16) 


Valor net comptable construccions


Valor net comptable instal·lacions i altres


 2.438.046,37 


3.131.965,96 


(41.102,61)


(217.052,43)


 2.396.943,76 


2.914.913,53 


Total valor net comptable immobilitzat material 5.570.012,33 (258.155,04) 5.311.857,29 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.



En el decurs del treball s’han identificat Construccions i Instal·lacions tècniques i altres que 
s’amortitzaven en un període de temps que excedia del límit de la concessió. D’acord amb 
la normativa aplicable, els elements d’immobilitzat material han d’amortitzar-se segons la 
vida econòmica sempre que aquesta no sigui superior al període de temps restant fins al 
final de la concessió. 


L’efecte d’adequar l’amortització d’aquests béns al límit de la concessió implica reduir el 
període d’amortització dels béns, reduir el valor net comptable dels actius no corrents en 
96.574,06 €, augmentar la dotació a l’amortització de l’exercici 2011 en 19.460,25 € i reduir 
l’import de les reserves de la Societat en 77.113,81 €. Aquests imports han estat recollits en 
un ajust de l’apartat 2.5 d’aquest informe com un decrement de l’actiu no corrent i del 
patrimoni net. 


2.1.2.1. Construccions 


[...]2 


2. Apartat eliminat un cop aportada documentació prèviament demanada i que finalment ha estat lliurada amb 
les al·legacions. 
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2.1.2.2. Instal·lacions tècniques i altres 


[...]3 


2.1.3. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 


El detall dels moviments comptables de l’epígraf Inversions en empreses del grup i asso
ciades a llarg termini durant l’exercici 2011 és el que es mostra en el quadre següent: 


Quadre 10. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 


Descripció 
Saldo 


31.12.2010 
Altes / Baixes / 


Traspassos 
Saldo 


31.12.2011 


Participacions a llarg termini 61.000,00 - 61.000,00 


Valor net comptable de les participacions a llarg termini 61.000,00 - 61.000,00 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.



L’import registrat en l’epígraf Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 
correspon a la titularitat del 100% de les accions de la societat Blanes Medi Ambient, SAU, 
la qual s’encarrega de la gestió de la planta de residus municipal. 


Per tal de cobrir les necessitats de finançament de la filial, la Societat li ha concedit un 
préstec per 120.000,00 €. Addicionalment, existeixen avals prestats a favor de Blanes Medi 
Ambient, SAU per 236.603,00 €. 


Els comptes anuals de Blanes Medi Ambient, SAU no han estat auditats. Tampoc es dis
posa de projeccions financeres fiables dels fluxos de caixa futurs previstos que permetin 
avaluar la necessitat d’un deteriorament de valor de les inversions registrades en l’epígraf 
Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini, o la dotació d’una provisió per 
cobrir els eventuals passius que poguessin derivar-se de l’execució dels imports avalats. 
Aquest fet representa una limitació a l’abast del treball d’auditoria. 


2.1.4. Existències 


El detall dels moviments comptables de l’epígraf Existències durant l’exercici 2011 és el 
que es mostra en el quadre següent: 


3. Apartat eliminat un cop aportada documentació prèviament demanada i que finalment ha estat lliurada amb 
les al·legacions. 
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Quadre 11. Existències 


Descripció 
Saldo 


31.12.2010 
Altes / Baixes / 


Traspassos 
Saldo 


31.12.2011 


Existències comercials i altres aprovisionaments 


Productes en curs 


238.362,34 


829.902,17


(19.133,03)


 981.972,35 


219.229,31 


1.811.874,52 


Valor net comptable de les existències 1.068.264,51 962.839,32 2.031.103,83 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.



2.1.4.1. Productes en curs 


El detall de la partida Productes en curs, i la seva correspondència amb els ingressos 
reconeguts amb contrapartida al passiu de la Societat, es mostra en el quadre següent: 


Quadre 12. Productes en curs 


Descripció Cost acumulat Ingrés reconegut 


Carrer Colom 1, 2 i 5  


Projecte carrer Colom, 3 i 4 


Pluges 24.10.2011 


Carrer Raval Petit 


Carrer Vilar 


Pluvials La Plantera 


Lyons Majestic 


Altres 


330.623,42 


92.281,16 


199.038,59 


626.868,53 


259.066,31 


95.804,78 


92.253,41 


115.938,32


-


-


-


822.525,37 


296.234,52 


92.545,68 


160.512,88 


281.823,53 


Total productes en curs a 31.12.2011 1.811.874,52 1.653.641,98 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per la Societat. 



El cost acumulat correspon a les despeses imputables al projecte fins al tancament de 
l’exercici, mentre que els ingressos reconeguts són els que s’han percebut en funció del 
grau d’avançament de l’obra, amb contrapartida a un compte de passiu. 


Les observacions a fer són les següents: 


a) Les tres primeres partides corresponen a obres i despeses executades per la Societat 
d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament de Blanes, tot i que no han estat as
sumides per l’Ajuntament a la data de finalització del treball de camp d’aquest informe.4 


En conseqüència, es considera inapropiada l’activació d’aquestes despeses, atès que 
haurien d’haver estat registrades com a costos d’explotació, pel fet que no corresponen 


4. En la sessió plenària de l’Ajuntament de Blanes del dia 28 de novembre del 2013 s’adoptà l’acord d’au
toritzar les transferències de capital necessàries per a la realització d’aquestes obres. 
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al negoci de la Societat i no generaran ingressos futurs. El total d’aquestes despeses 
suma 621.943,17 €. Aquest import ha estat recollit en un ajust de l’apartat 2.5 d’aquest 
informe com un decrement de l’actiu corrent i del patrimoni net.5 


b) Les obres fetes per la Societat als carrers Raval Petit i Vilar van finalitzar durant l’exercici 
2011. Per tant, el seu lliurament a l’Ajuntament s’havia de fer dins el mateix exercici 
2011, ja que van quedar oberts a la població. La Societat no ha registrat l’ingrés al 
Compte de pèrdues i guanys tot i que l’Ajuntament havia fet els tràmits pertinents per a 
la seva recepció. D’acord amb el fons de l’operació, la meritació de l’ingrés correspon a 
l’exercici 2011. La cancel·lació dels actius per 885.934,84 € i passius per 1.118.759,89 € 
associats a aquestes dues obres generaria un ingrés per a la Societat de 232.825,05 €. 
Aquest import ha estat recollit en un ajust de l’apartat 2.5 d’aquest informe com un 
decrement de l’actiu i del passiu corrent i un increment del patrimoni net. 


2.1.5. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


El detall dels moviments comptables de l’epígraf Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar durant l’exercici 2011 és el que es mostra en el quadre següent: 


Quadre 13. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Descripció 
Saldo 


31.12.2010 
Altes / Baixes / 


Traspassos 
Saldo 


31.12.2011 


Clients


Clients de dubtós cobrament


Hisenda Pública deutora 


1.592.851,73 


121.917,37 


-


(483.922,67)


39.087,35 


1.900,00 


1.108.929,06 


161.004,72 


1.900,00 


Total brut deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.714.769,10 (442.935,32) 1.271.833,78 


Provisió per operacions de tràfic (154.171,67) (39.087,35) (193.259,02) 


Total valor net deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.560.597,43 (482.022,67) 1.078.574,76 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.



La composició de la provisió per operacions de tràfic per un import de 193.259,02 € 
correspon a la dotació pels saldos de clients considerats de dubtós cobrament, per 
161.004,72 €, i a la dotació per 32.254,30 € en concepte de premi de cobrança o d’in
demnització per les despeses de gestió, recaptació i liquidació del cànon de l’aigua 
atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua corresponent a l’any 2011, la qual el 7 de juny 
del 2013 no havia estat cobrada. Aquest import de 32.254,30 € no ha estat comptabilitzat 
com a ingrés per la Societat i, per tant, ha estat recollit en un ajust de l’apartat 2.5 d’aquest 
informe com un increment de l’actiu corrent i del patrimoni net. 


5. Paràgraf modificat per clarificar el seu sentit un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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2.1.5.1. Clients 


El saldo de la partida Clients és el que es mostra en el quadre següent: 


Quadre 14. Clients 


Descripció Import 


Imports cobrats amb posterioritat a 31.12.2011 


Saldos de dubtós cobrament 


Agència Catalana de l’Aigua 


Projecte Valldolig 


Projecte Mas Guelo 


Retenció de garanties 


23.606,16 


53.190,57 


49.019,03 


969.385,66 


10.457,61 


3.270,03 


Total 1.108.929,06 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per la Societat. 



Saldos de dubtós cobrament 


Han estat identificats saldos de clients per 53.190,57 € que el 7 de juny del 2013 encara no 
havien estat cobrats. L’efecte de la comptabilització de la provisió per operacions de tràfic 
suposaria una despesa de l’exercici que reduiria el resultat. Aquest import ha estat recollit 
en una reclassificació, de deutors a deutors de dubtós cobrament i en un ajust en l’apartat 
2.5 d’aquest informe com un decrement de l’actiu corrent i del patrimoni net. 


Agència Catalana de l’Aigua 


La Societat tampoc no ha cobrat el premi de cobrança de l’Agència Catalana de l’Aigua 
corresponent a l’exercici 2010 per 49.019,03 €. La comptabilització de la provisió per 
operacions de tràfic suposaria una despesa de l’exercici que reduiria el resultat. Aquest 
import ha estat recollit en un ajust en l’apartat 2.5 d’aquest informe com un decrement de 
l’actiu corrent i del patrimoni net. 


Projecte Valldolig 


Pel que fa al Projecte Valldolig, la Intervenció de l’Ajuntament de Blanes ha manifestat que 
no es va dur a terme a causa del deteriorament del mercat immobiliari. Els promotors d’a
quest projecte van perdre els avals dipositats com a garantia del compliment dels seus 
compromisos. Per fer efectiu el valor d’aquests avals, l’Ajuntament va demanar a la 
Societat que emetés les factures pertinents, les quals van ser cobrades per l’Ajuntament. 


El deute de l’Ajuntament amb la Societat és conseqüència de l’emissió de dues factures 
per part de la Societat a la Junta de Compensació del Pla parcial d’ordenació de Valldolig. 


Els anys 2007 i 2010 la Societat va emetre factures per 542.583,31 € i 581.904,05 €, 
respectivament. Per evitar que la Societat tingués un perjudici pel pagament de l’Impost 
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sobre el valor afegit, l’Ajuntament va transferir a la Societat la quantitat de 155.101,70 € que 
havia rebut dels promotors. La Societat va comptabilitzar els 969.385,66 € restants com a 
contrapartida de Bestretes de clients, al passiu, de manera que l’operació mai ha afectat el 
patrimoni de la Societat. Aquest import hi figura incrementant l’actiu i el passiu del Balanç 
sense haver passat mai pel Compte de pèrdues i guanys. 


Com que les factures emeses per la Societat no responen a cap treball efectiu, l’actiu i el 
passiu registrats no corresponen a un fet econòmic real. Per tant, haurien de ser anul·lats 
en els comptes anuals el 31 de desembre del 2010 i del 2011. Aquest import ha estat 
recollit en un ajust en l’apartat 2.5 d’aquest informe com un decrement de l’actiu corrent i 
del passiu corrent. 


Retenció de garanties 


L’import de 3.270,03 € correspon a garanties constituïdes per la Societat per treballs fets 
que, fins a la finalització de les obres en curs, no es recuperaran. Aquest import hauria 
d’haver-se classificat com una fiança a llarg termini, i ha estat reclassificat en l’apartat 2.5 
d’aquest informe com un decrement de l’actiu corrent i un increment de l’actiu no corrent. 


2.1.6. Periodificacions comptables 


No s’ha observat cap import referent a ingressos avançats en els Comptes anuals de 
l’exercici 2011 de la Societat ni tampoc en els seus registres comptables. 


En relació amb les despeses avançades, cal dir que la Societat va adquirir a l’any 2010 el 
carbó necessari per al tractament de l’aigua, amb una vida útil estimada de tres anys. Al 
tancament de l’exercici 2011, la Societat ha comptabilitzat com a despesa avançada 
25.268,83 € corresponents a la part de la despesa imputable a exercicis posteriors.  


D’acord amb l’anàlisi, la quantitat comptabilitzada com a despesa avançada està infrava
lorada en 21.057,13 €. Aquest import ha estat recollit en un ajust en l’apartat 2.5 d’aquest 
informe com un increment de l’actiu corrent i del patrimoni net. 


2.1.7. Provisions a llarg termini 


El detall dels moviments comptables de l’epígraf Provisions a llarg termini durant l’exercici 
2011 és el que es mostra en el quadre següent: 


Quadre 15. Provisions a llarg termini 


Descripció Saldo 31.12.2010 Altes / Baixes / Traspassos Saldo 31.12.2011 


Provisions a llarg termini 35.339,52 3.926,64 39.266,16 


Total 35.339,52 3.926,64 39.266,16 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.
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La provisió a llarg termini correspon a la dotació anual acumulada per a la recuperació de 
l’import aportat pel soci privat al capital de la Societat. La Societat ha calculat aquesta 
dotació sobre un període de trenta anys, mentre que s’hauria hagut de calcular sobre un 
període de quaranta anys, que és la durada de la vida de la Societat, un cop prorrogat el 
termini de la concessió. Això suposa que la dotació anual calculada per la Societat està 
sobrevalorada en 981,68 €. La dotació calculada d’acord amb la vida de la Societat hauria 
de ser de 2.944,96 €. L’import acumulat de la provisió està infravalorat en 19.633,03 € pel 
defecte de dotació d’exercicis anteriors. Aquests imports estan recollits en un ajust en 
l’apartat 2.5 d’aquest informe com un increment del passiu no corrent i un decrement del 
patrimoni net. 


2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


A continuació es detallen les incidències detectades en les partides Xifra de negocis i 
Despeses de personal del Compte de pèrdues i guanys. 


2.2.1. Import net de la xifra de negocis 


El detall de la partida Import net de la xifra de negocis durant l’exercici 2011 és el que es 
mostra en el quadre següent: 


Quadre 16. Import net de la xifra de negocis 


Descripció Saldo 31.12.2010 Saldo 31.12.2011 


Ingressos per captació, tractament i distribució d’aigua 


Ingressos per reparació i manteniment de xarxa de clavegueram 


Ingressos per construcció, reparació i conservació d’obres 


3.431.235,68


895.390,55 


611.174,85 


3.403.237,88 


917.858,01 


646.526,29 


Total 4.937.801,08 4.967.622,18 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.



2.2.1.1. Ingressos per captació, tractament i distribució d’aigua 


El detall de la partida Ingressos per captació, tractament i distribució d’aigua durant l’exer
cici 2011 és el que es mostra en el quadre següent: 


Quadre 17. Ingressos per captació, tractament i distribució d’aigua 


Detall de l’activitat Import 


Ingressos per subministrament d’aigua 


Ingressos per conservació de comptadors 


Altres ingressos 


2.868.418,32 


257.653,65 


277.165,91 


Total 3.403.237,88 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per la Societat. 
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En la partida Ingressos per captació, tractament i distribució d’aigua es recullen, princi
palment, els ingressos corresponents al subministrament d’aigua i els de conservació de 
comptadors, que són els que la Societat factura a l’Ajuntament per la prestació del servei 
als abonats. D’aquesta manera, la Societat no assumeix els riscos derivats del cobrament 
dels rebuts del subministrament, sinó que aquests riscos són assumits pel mateix Ajun
tament. L’import que es factura a l’Ajuntament es pacta cada inici d’any d’acord amb el Pla 
d’actuacions, inversions i finançament aprovat per la Societat (vegeu els apartats 2.6.1 i 
2.6.2 d’aquest informe). 


2.2.1.2. Ingressos per reparació i manteniment de la xarxa de clavegueram 


El detall de la partida Ingressos per reparació i manteniment de la xarxa de clavegueram 
durant l’exercici 2011 és el que es mostra en el quadre següent: 


Quadre 18. Ingressos per reparació i manteniment de la xarxa de clavegueram 


Detall de l’activitat Import 


Ingressos per neteja de clavegueram 


Altres ingressos 


806.289,83 


111.568,18 


Total 917.858,01 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per la Societat. 



La Societat ha facturat a l’Ajuntament els treballs de sanejament de la xarxa de clave
gueram durant l’exercici 2011 en una única factura emesa en data 31 de desembre del 
2011 per 806.289,83 € i un IVA de 111.638,96 €. L’ingrés de l’impost va fer-se en el mes de 
gener del 2012. D’acord amb la meritació del servei, l’IVA s’hauria d’haver declarat men
sualment durant el transcurs de l’any 2011. La potencial contingència que es podria derivar 
de l’ingrés extemporani de les quotes d’IVA en cas d’una inspecció fiscal seria d’aproxi
madament 32.000,00 €. 


2.2.2. Despeses de personal 


El detall de la partida de Despeses de personal durant l’exercici 2011 és el que es mostra 
en el quadre següent. 


Quadre 19. Despeses de personal 


Descripció Saldo 31.12.2010 Saldo 31.12.2011 


Sous i salaris 


Seguretat Social a càrrec de l’empresa 


Altres càrregues socials 


1.373.999,95


397.312,78 


13.397,33 


1.321.379,99 


381.067,40 


14.050,38 


Total 1.784.710,06 1.716.497,77 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.
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La Societat ha registrat en la partida Sous i salaris despeses extraordinàries per 8.081,21 € 
corresponents a indemnitzacions per sinistres. Aquest tipus de despeses no serien clas
sificables dins d’aquesta partida. L’import està recollit en una reclassificació en l’apartat 
2.5 d’aquest informe. 


2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET I DE FLUXOS D’EFECTIU 


S’ha verificat que l’Estat de canvis en el patrimoni net i l’Estat de fluxos d’efectiu de la 
Societat no presenten cap incidència ni incorrecció en la seva confecció. 


2.4. MEMÒRIA 


A continuació es detallen les incidències detectades en la revisió de la Memòria dels 
comptes anuals de la Societat. 


2.4.1. Contingut de la Memòria 


En el contingut de la Memòria s’observa que, en general, les descripcions i els detalls 
aportats en els diferents apartats són poc extensos. En alguns casos, no s’inclou tot el 
contingut mínim establert pel Pla general de comptabilitat. Concretament, hi ha una manca 
d’informació relativa a la política de riscos derivats dels avals prestats per la Societat a 
favor de Blanes Medi Ambient, SAU, despeses avançades, provisions a llarg termini, des-
peses previstes derivades dels contractes vigents per arrendaments operatius. Tampoc no 
proporciona una informació completa relativa als ajornaments dels pagaments a proveïdors 
ni de la informació comparativa de l’exercici 2010 relativa als fons propis i a la liquidació de 
l’Impost sobre societats.6 


2.5. AJUSTOS I RECLASSIFICACIONS 


El resum dels ajustos per errors i reclassificacions detectats, així com el seu efecte en el 
resultat de l’exercici, en el patrimoni net, en l’actiu i en el passiu a 31 de desembre del 
2011 és el que es presenta en el quadre següent: 


6. Paràgraf modificat per clarificar el seu sentit un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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Epígraf Concepte 


Actiu Passiu Patrimoni net Patrimoni net 
total a 


31.12.2011No corrent Corrent No corrent Corrent Altres Exerc. corrent


 Ajustos: 


2.1.1.1 Defecte d’amortització concessió administrativa (51.112,15) 48.046,99 3.065,16 51.112,15 


2.1.1.2 Baixa a patents, llicències, marques i similars (11.925,66) 13.092,21 (1.166,55) 11.925,66 


2.1.2 Adequació amortització actiu material de la vida útil 
a la vida econòmica (96.574,06)  77.113,81 19.460,25 96.574,06 


2.1.4.1.a Cancel·lació de despeses activades (621.943,17) - 621.943,17 621.943,17 


2.1.4.1.b Obres finalitzades i lliurades 2011 (885.934,84) 1.118.759,89 - (232.825,05) (232.825,05) 


2.1.5 Ingressos de l’Agència Catalana de l’Aigua 32.254,30 - (32.254,30) (32.254,30) 


2.1.5.1 Saldos antics clients de dubtosa cobrabilitat (53.190,57) - 53.190,57 53.190,57 


2.1.5.1 Deteriorament d’ingressos reconeguts 2010 (49.019,03) - 49.019,03 49.019,03 


2.1.5.1 Cancel·lació de saldo del projecte Valldolig (969.385,65) 969.385,65 - - -


2.1.6 Despeses avançades per compra de carbó 21.057,13 (21.057,13) - (21.057,13) 


2.1.7 Adequació de provisió de fons de reversió (19.633,03) 20.614,71 (981,68) 19.633,03


 Reclassificacions: 


2.1.5.1 Saldos de dubtosa cobrabilitat 53.190,57 
(53.190,57) - - -


2.1.5.1 Reclassificació de saldos en dipòsit 3.270,03 (3.270,03) - - -


2.2.2 Reclassificació de despesa de personal - (8.081,21) (8.081,21) 


2.2.2 Reclassificació d’altres despeses - 8.081,21 8.081,21


 Total ajustos (156.341,84) (2.529.431,86) (19.633,03) 2.088.145,54 137.810,59 479.450,60 617.261,19 


Total saldos presentats en els comptes anuals 5.676.072,84 4.587.617,89 (3.748.632,48) (5.860.489,68) (639.977,95) (14.590,62) (654.568,57) 


Total saldos ajustats 5.519.731,00 2.058.186,03 (3.768.265,51) (3.772.344,14) (502.167,36) 464.859,98 (37.307,38) 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.
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2.6. REVISIÓ DE COMPLIMENT 


2.6.1. Constitució i activitat de la Societat 


L’any 1991 l’Ajuntament de Blanes va convocar un concurs per constituir una societat 
mercantil d’economia mixta per a la prestació dels serveis d’abastament i distribució 
d’aigua potable i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat. 


Un cop avaluades les quatre propostes presentades per les empreses licitadores, l’Ajun
tament va acordar adjudicar el contracte a l’oferta presentada per la societat Girona, SA. El 
termini de duració de la societat constituïda i de la concessió es va fixar en vint anys a 
comptar des de l’1 de gener de 1992. 


Pròrroga del termini de duració de la Societat i de la concessió 


El mes d’abril del 2001, el soci privat va presentar a l’Ajuntament una proposta per pror
rogar el servei d’abastament d’aigua potable, sanejament i reposició de paviments, en la 
qual es proposava allargar la vida de la Societat i de la concessió per un nou període de 
vint anys, fins a la finalització de l’any 2031. 


El 8 de novembre del 2001, el Consell d’Administració de la Societat va formular una pro-
posta de modificació dels Estatuts i de la duració de la Societat, sobre la base de la 
necessitat d’afrontar importants inversions en els serveis d’aigua potable; els serveis de 
sanejament i de recollida d’aigües pluvials; de reposició de paviments; d’abastament i 
distribució d’aigua potable, i de la xarxa de clavegueram de la ciutat. Aquestes inversions 
exigien un finançament que únicament era possible mitjançant la pròrroga de la vida de la 
Societat i de la concessió fins al 31 de desembre del 2031. 


El 21 de novembre del 2001, el Ple de l’Ajuntament de Blanes va aprovar la pròrroga de la 
durada de la Societat fins al 2031 mitjançant la modificació dels estatuts societaris, i l’allar
gament de la vida de la concessió dels serveis prestats, condicionada a la realització 
d’unes inversions urgents per part de la Societat valorades en 1.800.000,00 €. 


Aquestes inversions estaven recollides en un pla director per al període 2002-2031. S’ha 
comprovat que les inversions plantejades fins a l’exercici 2011 han estat executades. 


La Junta general extraordinària i universal de la Societat, el dia 30 de novembre del 2001, 
va aprovar l’acceptació de la pròrroga de la concessió pel nou termini, la modificació de la 
duració de la Societat fins al 31 de desembre del 2031, i la refosa dels Estatuts societaris 
amb una sèrie de modificacions relacionades amb l’objecte de la Societat, activitat, re
tribució del soci privat, i criteris de liquidació de la Societat. 


En la licitació inicial del servei no es preveia la possibilitat de dur a terme cap pròrroga de 
la duració de la prestació del servei. Per tant, la modificació del termini, justificada per la 
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realització d’obres per part de la Societat, exigia un nou procés de licitació. Addicio
nalment, la modificació de condicions essencials com són l’objecte de la Societat, la seva 
activitat, la retribució del soci privat o els criteris de liquidació de la Societat no recollides 
en la licitació inicial no poden ser alterades mitjançant la modificació del contracte. 


Activitat de la Societat 


El plec de condicions que va regular la selecció del soci privat per constituir la societat 
d’economia mixta fixava com a serveis a prestar el d’abastament i distribució d’aigua po
table i el de manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi. La modificació dels 
Estatuts de la Societat, aprovada el dia 30 de novembre del 2001, va afegir a l’objecte 
social la construcció, reparació i conservació de tota classe d’obres. La durada de la So
cietat i el seu objecte social no podien modificar-se ni ser alterats sense passar per un nou 
procediment de licitació. La Societat, des de la seva constitució, ja feia aquestes activitats 
a l’Ajuntament i a les seves entitats dependents. 


S’ha verificat que la Societat ha prestat a l’Ajuntament serveis de topografia i cadastre que 
han estat objecte de facturació a part de la corresponent als serveis propis. 


Així mateix, l’any 2007 es va constituir la societat Blanes Medi Ambient, SAU, participada 
íntegrament per la Societat. L’objecte d’aquesta nova societat era la gestió especialitzada 
de serveis d’interès general, per compte de l’Ajuntament, relacionats amb el medi ambient, 
la gestió de residus i el desenvolupament municipal sostenible. 


S’observa que des de l’inici de l’activitat d’Aigües de Blanes, SA, aquesta ha anat realitzant 
per a l’Ajuntament, de forma directa o indirecta, tota una sèrie d’obres i prestació de 
serveis que no formen part de l’objecte de la Societat. 


Addicionalment la Societat és una entitat d’economia mixta, per la qual cosa hi ha un soci 
privat que s’atribueix la part corresponent dels beneficis que la Societat genera, i per tant 
no es pot utilitzar com si fos una societat de capital íntegrament municipal, mitjà propi de 
l’Ajuntament i emprar la figura de l’encàrrec de gestió per encomanar-li obres i serveis no 
inclosos en la licitació original. 


2.6.2. Naturalesa dels ingressos derivats de l’activitat 


El plec de condicions que va regular la selecció del soci privat per constituir la societat 
d’economia mixta establia que la contraprestació del servei d’abastament i distribució d’ai
gua potable estava constituïda per les tarifes del servei, que l’empresa percebria dels 
usuaris. Tot i que aquestes tarifes es determinaven en funció de les despeses del servei i el 
volum d’aigua a facturar, suposaven la transmissió a la Societat i al soci privat del risc 
d’explotació, sota el principi de risc i ventura, propi de la contractació administrativa, 
emparat també pel principi d’equilibri econòmic del servei. 
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L’any 1999 arran de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
l’Ajuntament interpretà que la naturalesa jurídica dels pagaments efectuats pels usuaris per 
finançar el servei públic de distribució i subministrament d’aigua potable és la de taxa, i 
que per tant una societat mercantil no podia percebre’ls directament dels usuaris, sinó que 
ho havia de fer a través de l’Administració. Per tant, a partir de l’any 1999, la Societat va 
passar a emetre les factures als abonats en nom de l’Ajuntament, i facturava a aquest pel 
servei prestat els mateixos imports de la facturació feta als abonats. 


Posteriorment la contraprestació que rebia la Societat per la gestió del servei d’abastament 
i distribució d’aigua potable la va passar a determinar l’Ajuntament d’acord amb la pro
jecció d’ingressos i de despeses de la Societat. La Societat es garantia un resultat eco
nòmic reduït però positiu. Així mateix passava a facturar a l’Ajuntament cada mes una 
dotzena part de l’import predeterminat. 


Per tant, l’ingrés de la Societat deixa de dependre de la variació del preu de l’aigua i del 
volum d’aigua subministrada per convertir-se en una retribució gairebé fixa i prede
terminada, més semblant a la contraprestació d’un contracte de prestació de serveis que a 
un de gestió de serveis públics, que es caracteritza per l’assumpció del risc per part del 
gestor. 


En aquest sentit, el fet que un contracte sigui qualificat de serveis i no de gestió de serveis 
públics implica, alhora, que queda subjecte a la directiva comunitària sobre coordinació en 
els contractes públics d’obres, subministraments i serveis. En canvi, si es tracta d’un con
tracte de gestió de serveis públics, no queda subjecte a la directiva comunitària, però sí 
als principis de dret comunitari. 


2.6.3. Contractació administrativa 


En l’exercici 2011 la Societat no tenia aprovades unes normes internes de contractació (ho 
va fer el 25 març de 2013), per la qual cosa els procediments de contractació de la So
cietat s’havien de regir pel que disposa el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. 


La totalitat de les contractacions analitzades de l’exercici 2011 superiors a 50.000 € en els 
contractes d’obres i a 18.000 € en els altres contractes, divuit per un total d’1.014.899,47 €, 
s’han fet de forma directa sense tenir en compte els principis de llibertat d’accés a les 
licitacions, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de 
tracte entre els candidats.7 


7. Paràgraf modificat per clarificar el seu sentit un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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2.6.4. Aprovació del Programa anual d’actuació, inversions i finançament 


El Consell d’Administració de la Societat el 20 d’abril del 2011 va aprovar el Programa 
anual d’actuació, inversions i finançament corresponent a l’exercici 2011 i que s’havia d’in
corporar com a annex al projecte de pressupost de l’any 2011 de l’Ajuntament de Blanes. 


D’acord amb la normativa aplicable, aquest document s’havia de trametre a l’Ajuntament 
de Blanes abans del dia 15 de setembre de l’any 2010. 


2.6.5. Operacions d’endeutament i subjecció al règim de tutela financera 


Durant l’any 2011 la Societat va concertar una operació d’endeutament a llarg termini i una 
a curt termini. S’ha comprovat que no es van fer els tràmits de notificació i d’autorització, en 
cas d’haver estat necessaris, aplicables als ens subjectes a tutela financera de la Gene
ralitat de Catalunya.8 


2.7. PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM 


Com a complement a la revisió feta en la resta d’epígrafs, s’ha fet una anàlisi de la pres
tació del servei d’aigua i clavegueram. 


Un indicador de la gestió del servei de l’aigua és el rendiment de la seva xarxa, ja que me
sura les pèrdues d’aigua per fuites, subcomptatges de mesura, fraus i usuaris sense sis
tema de mesura de consum. Concretament és la relació, en tant per cent, entre el volum 
d’aigua en metres cúbics registrats pels comptadors dels usuaris del servei i el volum 
d’aigua en metres cúbics subministrats a la xarxa. 


Segons l’estudi Els serveis de l’aigua a Catalunya, caracterització i tendències període 
2008-2010, fet per l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya, el rendiment mitjà de l’any 
2010, considerant tot l’àmbit de Catalunya, es va situar en un 78,1%, mentre que el ren
diment de la xarxa del servei de Blanes era del 82,32%. 


3. CONCLUSIONS 


La Sindicatura ha fiscalitzat el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en 
el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la Memòria corresponents a l’exercici 2011 de 
la societat Aigües de Blanes, SA. Els administradors de la Societat són els responsables de 


8. Paràgraf modificat per clarificar el seu sentit un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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la formulació i presentació d’aquests documents, d’acord amb el marc normatiu d’informa
ció financera aplicable a la Societat. 


A causa de l’efecte molt significatiu de les excepcions i limitacions descrites en l’apartat 
3.1, Observacions –Limitacions a l’abast del treball d’auditoria dels comptes anuals i In
compliments de principis, normes i criteris comptables del treball d’auditoria dels comptes 
anuals– els comptes anuals de l’exercici 2011 no expressen la imatge fidel del patrimoni i 
de la situació financera de l’empresa Aigües de Blanes, SA el 31 de desembre del 2011, 
així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l’exercici anual finalitzat en 
aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta 
d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que conté. 


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 escau, en la me
sura que encara no s’hagi fet. 


Auditoria dels comptes anuals 


1) Limitacions a l’abast 


Les limitacions a l’abast al treball d’auditoria realitzat han estat les següents: 


•	 [...]9 


•	 La Societat posseeix la totalitat de les accions de la societat Blanes Medi Ambient, SAU, 
valorades en l’epígraf Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini per 
un import de 61.000,00 €. Aigües de Blanes, SA li ha concedit un préstec de 
120.000,00 € i avals per 236.603,00 €. No s’ha disposat d’estats financers auditats de 
Blanes Medi Ambient, SAU, de projeccions financeres o altra documentació que permeti 
avaluar la potencial necessitat de registrar un deteriorament de valor o una provisió de 
despesa per part o per la totalitat dels imports esmentats (vegeu l’apartat 2.1.3). 


2) Incompliment de principis, normes i criteris comptables 


Els incompliments de principis, normes i criteris comptables detectats en el treball que han 
donat lloc a excepcions en l’opinió (vegeu l’apartat 2.5, quadre 19), són els següents: 


9. Paràgraf eliminat un cop aportada documentació prèviament demanada i que finalment ha estat lliurada amb 
les al·legacions. 
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•	 La Societat en el passat va deixar de comptabilitzar la dotació anual de l’amortització 
corresponent a la concessió del servei de manteniment de la xarxa de clavegueram del 
municipi de Blanes. L’efecte en els comptes anuals suposaria una reducció de les reser
ves per import de 48.046,99 € i una reducció del resultat de l’exercici per 3.065,16 € 
(vegeu l’apartat 2.1.1.1). 


•	 La Societat ha activat a la partida de Patents, llicències, marques i similars despeses re
currents en concepte d’eines, equipament i material de seguretat especialitzat. La can
cel·lació d’aquestes despeses significaria una disminució de les reserves per 13.092,21 € 
i un increment del resultat de l’exercici per 1.166,55 € (vegeu l’apartat 2.1.1.2). 


•	 S’han identificat construccions i instal·lacions tècniques i altres que s’amortitzaven en un 
període de temps superior al límit de la concessió. Això suposa una reducció del valor 
net comptable dels actius no corrents per 96.574,00 €, un increment de la dotació a 
l’amortització de l’exercici 2011 per 19.460,25 € i una reducció de les reserves per 
77.113,81 € (vegeu l’apartat 2.1.2). 


•	 La Societat ha activat despeses corresponents a obres executades d’acord amb les 
instruccions de l’Ajuntament de Blanes que no corresponen al negoci de la Societat i 
que no generaran ingressos futurs, per 621.943,17 €. Aquest import s’ha ajustat mit
jançant un decrement de l’actiu corrent i del patrimoni net (vegeu l’apartat 2.1.4.1.a). 


•	 La Societat no ha comptabilitzat com a ingrés de l’exercici unes obres finalitzades dins 
de l’exercici 2011. La cancel·lació d’actius i passius associats a les obres dels carrers 
Raval Petit i Vilar suposa un decrement de l’actiu corrent i del passiu corrent per 
885.934,84 € i 1.118.759,89 €, respectivament, i un increment del resultat de l’exercici de 
232.825,05 € (vegeu l’apartat 2.1.4.1.b). 


•	 El 31 de desembre del 2011, la Societat no ha comptabilitzat uns ingressos meritats 
procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua per 32.254,30 €. Aquest ajust ha significat 
un increment de l’actiu corrent i del patrimoni net de la Societat (vegeu l’apartat 2.1.5). 


•	 La Societat no va registrar provisions per operacions de tràfic per 102.209,60 €, suma 
de 53.190,57 € i de 49.019,03 €. Això suposa un decrement de l’actiu corrent i del 
patrimoni net (vegeu l’apartat 2.1.5.1). 


•	 La Societat va emetre dues factures que no responien a cap treball real, per tant l’actiu i 
el passiu registrats no corresponien a un fet econòmic real. L’import ajustat ha suposat 
un decrement de l’actiu corrent i del passiu corrent per un total de 969.385,65 € (vegeu 
l’apartat 2.1.5.1). 


•	 Les despeses avançades comptabilitzades per la Societat han estat infravalorades en 
21.057,13 €. L’ajust ha significat un increment de l’actiu corrent i del patrimoni net 
(vegeu l’apartat 2.1.6). 
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•	 En relació amb la provisió a llarg termini per recuperar l’aportació del soci privat al ca
pital social, la dotació anual està sobrevalorada en 981,68 €, mentre que l’import acu
mulat està infravalorat en 19.633,03 €. Aquests imports han estat ajustats mitjançant un 
increment del passiu no corrent i un decrement del patrimoni net (vegeu l’apartat 2.1.7). 


•	 Dins de la partida Despeses de personal, la Societat ha comptabilitzat despeses en 
concepte d’indemnitzacions per sinistres per 8.081,21 €. Aquest import ha estat reclas
sificat (vegeu l’apartat 2.2.2). 


Revisió de compliment 


A continuació es detallen les principals anomalies detectades en la revisió de les activitats 
de la Societat, operacions financeres i documentació justificativa, efectuada en el decurs 
del treball d’auditoria. 


3) Informació de la Memòria dels comptes anuals 


Les descripcions i els detalls que consten en els diferents apartats de la Memòria dels 
comptes anuals en alguns casos no inclouen la totalitat del contingut mínim establert per la 
normativa mercantil (vegeu l’apartat 2.4.1). 


4) Pròrroga del termini de duració de la Societat i de la concessió i modificació de 
l’objecte social 


A instància del soci privat el servei d’abastament d’aigua potable i sanejament es va 
prorrogar per un període de vint anys. En la licitació inicial del servei no estava prevista la 
possibilitat de dur a terme cap pròrroga de la duració de la prestació del servei (vegeu 
l’apartat 2.6.1). 


La modificació dels estatuts de la Societat, aprovada el dia 30 de novembre del 2001, va 
afegir a l’objecte social la construcció, reparació i conservació de tota classe d’obres (ve
geu l’apartat 2.6.1). 


5) Condició de mitjà propi de l’Ajuntament 


L’empresa d’aigües, atès que és una societat d’economia mixta, no pot ser considerada 
mitjà propi de l’Ajuntament per poder fer ús de la figura de l’encàrrec de gestió per fer 
obres i prestar serveis (vegeu l’apartat 2.6.1). 


6) Ingressos derivats de l’activitat 


La contraprestació que rebia la Societat per la gestió del servei d’abastament i distribució 
d’aigua potable la determinava l’Ajuntament de Blanes d’acord amb la projecció d’ingres
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sos i despeses de la Societat. La Societat es garantia un resultat econòmic reduït però 
positiu. 


L’ingrés que rebia la Societat no depenia de la variació del preu de l’aigua i del volum 
subministrat. Era una retribució gairebé fixa i predeterminada, més semblant a la contra
prestació d’un contracte de prestació de serveis que a un de gestió de serveis públics, el 
qual s’ha de caracteritzar per l’assumpció del risc per part del gestor (vegeu l’apartat 
2.6.2). 


7) Despeses no sotmeses a procediments de contractació 


La Societat al llarg de l’exercici 2011 ha registrat despeses en concepte de serveis pre
visibles i recurrents en el temps sense aplicar cap procediment de licitació que complís els 
principis de publicitat i concurrència (vegeu l’apartat 2.6.3). 


8) Aprovació del programa anual d’actuació, inversions i finançament 


El programa anual d’actuació, inversions i finançament de la Societat va ser aprovat fora 
del termini fixat per la normativa aplicable (vegeu l’apartat 2.6.4). 


9) Subjecció al règim de tutela financera 


La Societat no ha fet els tràmits pertinents aplicables als ens subjectes a tutela financera 
de la Generalitat de Catalunya en la concertació d’una operació d’endeutament a llarg 
termini i en una a curt termini (vegeu l’apartat 2.6.5). 


3.2. RECOMANACIONS 


Per tal de millorar la gestió, caldria que la Societat apliqués les recomanacions que s’ex
posen a continuació: 


1) Registre auxiliar de l’immobilitzat 


Tot i que la Societat disposa d’un registre extracomptable relatiu a l’immobilitzat, excepte 
pels elements de transport, es recomana incloure en ell tota la informació dels diferents 
elements que l’haurien d’integrar, amb l’objectiu de preservar-ne convenientment aquests 
elements. 


Es recomana també que s’implantin controls que permetin identificar de forma individua
litzada els diferents elements que el conformen i fer conciliacions periòdiques amb els re
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gistres comptables per tal de verificar l’existència de béns, la seva valoració, ubicació i 
estat de conservació. 


2) Cobraments a través de la tresoreria de la Societat 


Atès que s’ha comprovat que un nombre significatiu de cobraments s’han fet a través de la 
caixa de la Societat i que hi ha hagut sortides puntuals de diners per ingressar en el 
compte bancari, es recomana que s’elabori i aprovi un reglament de caràcter intern que 
estableixi els tipus de cobraments i pagaments a efectuar en metàl·lic i els procediments 
de control intern a aplicar a aquests tipus d’operacions, amb la finalitat de limitar-les al 
mínim possible. 


3) Autorització de despeses 


Atès que s’ha detectat que no totes les despeses de la Societat estaven degudament 
autoritzades pel personal corresponent, es recomana per a la millora del control intern, que 
s’implanti un mecanisme d’autorització de les despeses formalment documentat i aprovat 
que permeti tenir la seguretat que en funció de la seva importància estiguin degudament 
aprovades pels diferents nivells jeràrquics de la Societat.10 


4) Aplicació del Pla general de comptabilitat i compliment de la legislació vigent 


La Societat hauria d’aplicar en la seva totalitat el Pla general de comptabilitat i sotmetre’s 
plenament a la legalitat vigent. 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


De conformitat amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el pro
jecte d’aquest informe de fiscalització va ser tramès, el dia 21 de març del 2014, a Aigües 
de Blanes, SA. Posteriorment, a petició de l’ens fiscalitzat, s’amplià el termini per presentar 
al·legacions fins al 28 d’abril del 2014. 


La resposta del conseller delegat d’Aigües de Blanes, amb registre d’entrada a la Sindi
catura de Comptes número 631, del 28 d’abril del 2014, una vegada conegut el projecte 
d’informe, és la que es reprodueix a continuació: 


Atès el seu volum, els annexos citats en les al·legacions es troben dipositats en l’arxiu de la 
Sindicatura de Comptes. 


10. Paràgraf modificat per clarificar el seu sentit un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Al síndic Joan Ignasi Puigdollers Noblom 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 


Blanes, 25 d’abril de 2014  


Assumpte: Al·legacions al Projecte d’Informe de Fiscalització d’Aigües de Blanes, SA 
(Ref. 61/2011-E) emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en relació a 
l’exercici 2011 de la societat d’economia mixta Aigües de Blanes, SA. 


En resposta al vostre escrit de 21/3/2014, que feia tramesa del Projecte d’Informe de 
referència i d’acord amb la resolució del Síndic de 9/4/2014, que concedeix termini 
per presentar al·legacions al mateix fins el 28 dels corrents, fent ús del previst a 
l’article 39.3 del Reglament de règim interior de la Sindicatura, de 26/11/2012, 
presento les següents 


A L · L E G A C I O N S 


Qüestions prèvies 


Es presenten ordenades, per a facilitar la seva consideració, amb la mateixa 
numeració emprada en el propi Projecte d’Informe examinat. 


Formen part d’aquestes al·legacions, com a fonament i conjunt indivisible, els 
annexos següents: 


- Annex 1: Consideracions emeses per l’auditor dels Comptes Anuals de la societat 
de l’exercici 2011. 


- Annex 2: Informe tècnic de valoració del deteriorament dels pous.  
- Annex 3: Informe jurídic sobre l’anàlisi de la modificació operada relativa a la pròr


roga i l’ampliació de l’objecte de la societat Aigües de Blanes, SA. 
- Annex 4: Acord del Ple de 31/01/2011 de l’Ajuntament de Blanes. 
- Annex 5: Acord del Ple de 31/01/2013 de l’Ajuntament de Blanes. 
- Annex 6: Acord del Ple de 28/11/2013 de l’Ajuntament de Blanes. 
- Annex 7: Recurs contenciós administratiu interposat contra l’ACA. 
- Annex 8: Informe de la Intervenció municipal com a responsable legal de control 


financer. 


PRIMERA 


1.2.2.1 Activitat de la societat 


En relació a l’activitat de la societat, l’apartat 2.6.1 Constitució i activitat de la societat 
planteja dues qüestions que cal rebatre: 
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1a. Qüestió – Pròrroga  


El Projecte d’Informe examinat, en relació a l’acord plenari de 21/11/2001, destaca la 
disjuntiva entre nova licitació o modificació i afirma el següent: 


“En la licitació inicial del servei no estava prevista la possibilitat de dur a terme cap

pròrroga...

...la modificació de condicions essencials... no poden ser alterades mitjançant la 

modificació del contracte.” 



Motius de la discrepància 


En el moment de perfeccionar-se la modificació de la concessió, en virtut de l’acord 
del Ple Municipal de 21/11/2001: 


a)	 La regulació vigent sobre les modificacions dels contractes administratius per
metia introduir modificacions per raons d’interès públic a causa de necessitats 
noves o causes imprevistes. 


Per tant, segons han fonamentat jurídicament els tècnics que emeten els informes 
annexos, el contracte era modificable per raons sobrevingudes d’interès públic, 
sense les limitacions més restrictives que han introduït les normes legals pos
teriors. És justificable la introducció d’una pròrroga no prevista inicialment en el 
contracte sempre i quant no doni lloc a un contracte diferent. 


b) Les inversions eren necessàries i urgents. L’Ajuntament de Blanes va manifestar 
que eren obligades i que no tenia capacitat financera per a assumir-les. Les raons 
d’interès públic van quedar acreditades a l’expedient i avalades per l’acord ple
nari adoptat per unanimitat el 21/11/2001. Així mateix, l’Ajuntament tampoc dis
posava de capacitat financera per compensar financerament el restabliment de 
l’equilibri econòmic de la concessió alterat per l’execució de les inversions, 


La legislació aplicable i la jurisprudència admetien perfectament la possibilitat de 
la pròrroga com a mesura compensatòria per raó de desequilibris econòmics fi
nancers de les prestacions i per assegurar la regularitat i la continuïtat dels ser-
veis públics. 


La societat, comprovat per la Sindicatura de Comptes fins 2011, les va realitzar 
d’acord amb el Pla Director 2002-2031. 


2a Qüestió – Objecte social 


El Projecte d’Informe examinat afirma el següent: 


“S’observa que des de l’inici de l’activitat d’Aigües de Blanes, SA, aquesta ha anat 
realitzant per a l’Ajuntament, de forma directa o indirecta, tota una sèrie d’obres i 
prestació de serveis que no formen part de l’objecte de la Societat.” 


Motius de la discrepància 


El contracte no va resultar diferent del vigent fins el moment, perquè la proposta 
d’Estatuts Socials elaborada el 1991 ja expressa literalment ‘la prestació d’aquells 
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serveis de competència municipal relacionats amb el cicle integral de l’aigua, en la 
seva accepció més amplia, així com el manteniment i millora dels béns municipals 
(patrimonials i de domini públic)’. Així mateix, l’objecte delimitat en els plecs de con
dicions que van regir la licitació també comprenia l’exercici d’altres activitats i serveis 
de competència municipal. 


El manteniment i la millora d’elements municipals és necessari en la mesura que la 
societat és l’operador que més intensivament ha d’ocupar el sòl i subsòl municipal 
per a la distribució d’aigua potable i per les aigües pluvials i per la xarxa de sane
jament. 


Es tracta d’una intervenció permanent per a obra nova, reparació o control d’altres 
operadors del sòl i subsòl. Per exemple, en matèria de paviments vials i els seus 
corresponents substrats. Aquest fet exigeix un detallat sistema d’informació geogrà
fica que mantingui grafiades i georeferenciades totes les instal·lacions de serveis, a 
partir de serveis de topografia i cadastre. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


SEGONA 


2.1 Balanç 


2.1.1.1 Concessions 


La societat va deixar de comptabilitzar la dotació anual de l’amortització corres
ponent a la concessió administrativa perquè l’Ajuntament va considerar que aquesta 
és independent del contractista (concessionari). La primera és un element amb vida 
útil indefinida que no cal amortitzar, ja que l’objecte de la mateixa recau sobre un 
servei públic essencial que és d’obligada prestació continua en el temps sense pos
sibilitat d’interrupcions (l’aigua és un bé escàs de necessitat bàsica per a la vida). El 
segon, el contractista-concessionari, té la caducitat pròpia del seu contracte.  


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


2.1.1.2 Patents, llicències, marques i similars 


En el seu moment van ser activades. El 31/12/2013 només romanen pendents d’a
mortitzar 2.647,92€, que s’amortitzaran de la forma següent: 2.124,12€ al 2014 i 
523,80€ el 2015. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 
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2.1.2 Immobilitzat material 


D’acord amb els Estatuts de la societat, el patrimoni de la societat revertirà a l’Ajun
tament de Blanes, pel seu valor net comptable, en cas de dissolució/liquidació/fina
lització de la concessió. Aquest fet motiva que la dotació a l’amortització de l’im
mobilitzat material es dugui a terme d’acord amb la vida útil dels béns seguint criteris 
fiscals en detriment de la durada del contracte al qual se li preveu una continuïtat 
il·limitada per la naturalesa del servei públic mínim de prestació obligatòria del qual 
és objecte. Per tant, les inversions que s’amortitzin en un període de temps que 
excedeixi del límit temporal de la concessió seran subrogades pel seu valor net 
comptable pel nou gestor del servei i amb garantia de l’Ajuntament de Blanes. Al
trament, ens trobaríem davant d’una situació antieconòmica i no operativa a causa 
d’avaries o l’obsolescència dels béns d’inversió.  


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


2.1.2.1 Construccions 


El deteriorament de valor de les construccions correspon a una part de la captació 
d’aigua C-5 que ja fa anys es va colmatar, és a dir, el pou es va omplir de sedi
mentacions transportades per l’aigua que van fer inviable el seu funcionament i ob
tenció d’aigua. Per tant, es va deixar fora de servei segons acredita l’annex 2. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


2.1.2.2 Instal·lacions tècniques i altres 


El quadre de vehicles en funcionament l’exercici 2011 va ser lliurat als auditors de la 
societat, tot explicant que la majoria eren furgonetes que utilitzaven els operaris, un 
camió cuba pel manteniment de la xarxa de clavegueram, els ciclomotors dels lectors 
i dos turismes de direcció. La resta de vehicles estava donat de baixa o, en el cas 
d’un camió, s’havia venut. 


Reprodueixo el quadre de vehicles en funcionament en l’exercici 2011: 


SERVEI MODEL MATRÍCULA 


AIGUA MANTENIMENT PEUGEOT PARTNER 3115GDC 


AIGUA MANTENIMENT PEUGEOT PARTNER 2606-BVJ 


AIGUA MANTENIMENT PEUGEOT PARTNER 5614GBJ 


AIGUA MANTENIMENT PEUGEOT PARTNER 2531-DVP 


AIGUA MANTENIMENT CUBA-CAMIÓ MAN 3174-BYR 


ENCARREGAT NISSAN TERRANO GI-6991-BC 


PAVIMENT  PEUGEOT 5881-FGG 


PAVIMENT  PEUGEOT PARTNER 8371-HDW 
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PAVIMENT. CAMIÓ RENAULT 9193-DKJ 


RESERVA RENAULT KANGOO EXPRESS 5875-BHY 


RESERVA PEUGEOT PARTNER 2667-BVJ 


RESERVA RENAULT KANGOO EXPRESS 5876BHY 


LECTOR (Àngel) VESPA PK 125 XL 9750FGF 


LECTOR (Rafel) MOTO PIAGIO LIBERTI FCM5855 


LECTOR (Felipe) MOTO PIAGIO LIBERTI 1125GFS 


PLANTA MANTENIMENT PEUGEOT PARTNER 8367-HDW 


OBRA CIVIL PEUGEOT 206 9519-DMX 


DIRECCIÓ PEUGEOT 308 3632GTY 


DIRECCIÓ PEUGEOT 308 3640GTY 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


2.1.3 Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 


L’activitat i import dels Comptes Anuals de la Deixalleria municipal (Blanes Medi Am
bient SAU) no requereixen informe d’auditoria independent i queden únicament sot
meses al control financer de la Intervenció municipal. En tot cas, el client principal de 
l’empresa és el propi Ajuntament de Blanes qui en garanteix el seu funcionament i la 
continuïtat del servei. Quant el préstec de 120.000,00€, Aigües de Blanes, SA com
pensa regularment la seva amortització i interessos en les liquidacions periòdiques 
que formalitza amb l’Ajuntament. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


2.1.4.1 Productes en curs 


a)	 Es tracta d’obres garantides per l’Ajuntament i que, de fet, les està assumint al 
seu càrrec. Per exemple, l’obra corresponent a les Pluges extraordinàries de 
2011 ha estat facturada i cobrada de l’Ajuntament els mesos d’octubre i desem
bre del 2013; l’obra del Carrer Colom s’ha iniciat el març del 2014 previs acords 
del Ple municipal garantint el seu finançament. 


b)	 No s’han fet determinats tràmits per la recepció per causa imputable a l’Ajun
tament de Blanes. Aquest instrueix expedient sobre obres lliurades a l’ús general 
en un àmbit major que el de les obres en qüestió. Es tracta d’un àmbit complex 
amb fonts de finançament diverses (Contribucions Especials, FEIL, FEOSL). 
L’obra Lyons Majestic es va facturar i cobrar a la immobiliària del Banc de San
tander durant el 2012. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 
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2.1.5.1 Clients 


La factura pendent de l’ACA corresponent al premi de cobrança és la número 59 de 
27/09/2011, d’import 49.019,03€ (IVA inclòs), i hi ha un recurs contenciós adminis
tratiu presentat per al seu cobrament. 


Els saldos de dubtós cobrament es van dotant com a morosos quan existeixen dub
tes raonables de que no són realitzables (com és el cas del Projecte de Mas Guelo, 
del que cobrarem aproximadament la meitat, el cas de les garanties d’EMCOFA que 
podríem recuperar via fiança dipositada a GISA, actualment Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya SA, etc.). 


Del saldo de 53.190,57€, el 31/12/2013 se n’han dotat 35.254,98€ i la resta es preveu 
dotar-la al 2014. 


Quant als 3.270,03€ de garanties si no es recuperen es dotaran com a morosos el 
2014. 


La societat podia perfectament emetre les factures/bestretes i, tot i que l’operació no 
té cap efecte directe sobre la situació patrimonial de la mateixa, es considera cor
recte el seu registre comptable per garantir el reflex de la imatge fidel. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


2.1.6 Periodificacions comptables 


L’any 2010 es va adquirir carbó actiu per a substituir el ja saturat en els filtres de la 
planta. El valor de l’adquisició va ser de 75.806,50€ i la seva durada demostrada 
històricament per les condicions de l’aigua de la Tordera és de tres exercicis. Per 
tant, tal com fem sempre, vam imputar 25.268,84€ el 2010, 25.268,83€ el 2011 i els 
25.268,83€ restants el 2012. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


2.1.7 Provisions a llarg termini 


L’aportació a la provisió a llarg termini que fem anualment cobreix amb exactitud la 
recuperació del capital aportat pel soci privat a la Societat. El Saldo a 31/12/2011 = 
39.266,16€ + 20 anys a 3.926,64€/any = 117.798,96€ 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 
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2.2.1.1 Ingressos per captació, tractament i distribució d’aigua 


El risc i ventura que assumeix Aigües de Blanes, SA no deriva de les vendes perquè 
l’aigua és un recurs que cal usar racionalment amb moderació de consum. 


L’Ajuntament i la societat mixta tenen obligació de fomentar l’ús racional i eficient de 
l’aigua i la reducció de les fuites de xarxa. 


Si els usuaris tendeixen a reduir el consum per l’acció combinada de les campanyes 
de l’Administració i del concessionari no cal parlar de risc de vendes. 


La facturació no es pacta anualment. La facturació resulta dels objectius del servei, 
especialment en la part dels costos d’explotació. El PAIF anual es sotmet a aprovació 
dels òrgans competents dels socis que integren la societat. El benefici anual, com ha 
comprovat la pròpia Sindicatura de Comptes és reduït (Projecte d’Informe, 3.1.6, 
PÀGINA 35) 


Com a contractista de gestió de serveis, el risc que assumeix la societat mixta és el 
risc d’explotació en la captació (30-40% dels cabals totals tractats), tractament i dis
tribució d’aigua. És a dir, aconseguir els objectius de quantitat i qualitat en el servei 
amb el límit dels recursos municipals que fixa l’Administració. Es tracta del risc de la 
gestió consistent en controlar i reduir els costos, sense perjudicar el servei, per a 
assolir i millorar una situació d’eficiència en la seva prestació.  


Aquest fet distingeix el contracte que, lluny d’una simple prestació de serveis, as
sumeix els riscos propis del contracte de gestió i aconsegueix, com ha comprovat la 
pròpia Sindicatura, per l’efecte consum racional i per l’efecte reducció de fuites, un 
cost per m3 d’aigua potable molt inferior al promig de les companyies d’aigua.  


Aquest cost per m3, amb uns estàndards de qualitat notable, es manté en el trans
curs dels anys, malgrat l’efecte d’encariment extraordinari derivat de la compra d’ai
gua a l’ACA. Aquest objectiu és el que persegueix l’Ajuntament amb aquest contracte 
de gestió de serveis. 


Sense oblidar, per exemple, que en 2005, gràcies a l’activitat i dedicació de la so
cietat mixta des de 1994, en el marc d’aquest contracte, l’Ajuntament va poder cobrar 
una indemnització de més de 2,8 milions d’euros pagada per Resines Sintètiques SA 
(Cray Valley SA) per contaminació de l’aigua del riu Tordera. Aquest fet no hauria 
estat possible dins un contracte de prestació de serveis 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya quan assimilen el con
tracte al corresponent a una prestació de serveis. El contracte que representa la 
societat d’economia mixta és, pròpiament, el contracte de gestió de serveis. 


2.2.1.2 Ingressos per reparació i manteniment de la xarxa de clavegueram 


Fa referència a la incorrecció de fer només una factura de clavegueram a final d’any 
com hem fet sempre. Indiquen que s’hauria de fer mensualment per tal d’evitar in
gressos extemporanis d’IVA. Cal dir que sempre s’ha fet per acord amb l’Ajuntament. 
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Veure arguments annexos. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, acceptem les afir
macions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Projecte 
d’Informe de referència i regularitzarem la incidència al més aviat possible.  


2.2.2 Despeses de personal 


En relació als 8.081,21€ d’aquest apartat indicar que efectivament la comptabilitat 
inclou l’esmentat import corresponent a les indemnitzacions a tercers amb les 
indemnitzacions per acomiadament de personal. Encara que en la comptabilitat de 
l’empresa consten com a pèrdua en concepte d’indemnització pels danys ocasionats 
a tercers. 


Veure arguments annexos. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, acceptem les afir
macions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Projecte d’In
forme de referència i regularitzarem la incidència al més aviat possible. 


2.4.1. Contingut de la Memòria 


Els Comptes Anuals formulats per la societat recullen els apartats corresponents i les 
explicacions són clares i correctes amb independència de la seva extensió (criteri 
totalment subjectiu). En relació als apartats als quals es fa referència en el Projecte 
d’Informe, tots ells es troben continguts en la Memòria. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


2.5 Ajustos i reclassificacions 


No corresponen aquells ajustos que han estat objecte d’al·legació en cadascun dels 
apartats del Projecte d’Informe de la Sindicatura, llevat d’aquells que acceptem que 
cal regularitzar. 


Altres 


El Projecte d’Informe de la Sindicatura objecte d’al·legacions ha omès l’apartat relatiu 
a Fets Posteriors que sí constava a l’Esborrany d’Informe Ref. 61/2011-E. Entenem 
que caldria afegir-lo. 


2.6 Revisió de compliment 


2.6.1 Constitució i activitat de la societat 


Veure AL·LEGACIÓ PRIMERA en relació a l’apartat 1.2.2.1 
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2.6.2 Naturalesa dels ingressos derivats de l’activitat 


Cal remetre’s a les al·legacions formulades en l’anterior apartat 2.2.1.1. 

Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 

les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro

jecte d’Informe de referència. 



2.6.3 Contractació administrativa 


És erroni afirmar que ‘la totalitat de les contractacions de l’exercici 2011 superiors a 
18.000 euros, divuit per un total d’1.014.899,47 €, s’han fet de forma directa...’ ja que 
la majoria d’adjudicacions són per obres i no, únicament per subministraments i/o 
serveis. Per tant, la limitació del contracte menor d’obres és de 50.000,00€ més IVA 
d’acord amb la normativa aplicable al sector públic en matèria de contractació. No 
obstant això, els diferents textos legals que eren d’aplicació en l’exercici 2011 úni
cament sotmetien l’adjudicació dels contractes, que no estiguessin subjectes a regu
lació harmonitzada, als principis de publicitat, concurrència, transparència, confiden
cialitat, igualtat i no-discriminació.  


L’adjudicació de contractes menors no exigeix, però, la necessitat de publicitat. No 
obstant això, sempre s’han demanat tres pressupostos abans de dur a terme qual
sevol adjudicació. 


Actualment, per exemple, les Instruccions Internes de Contractació de la societat 
regulen els procediments de contractació de forma que queda concretats i garantits 
els principis abans esmentats. Així, per exemple, en la tramitació d’un procediment 
negociat amb publicitat (necessari per a contractes d’obres quan el valor estimat 
d’aquestes sigui superior a 200.000,00€ i inferior a 1.000.000,00€ (IVA no inclòs)) 
caldrà donar publicitat en el Perfil del Contractant de la societat. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


2.6.4 Aprovació del Programa Anual d’Actuacions, Inversió i Finançament 


Donar compliment als terminis legals que imposa la normativa d’aplicació, en relació 
al lliurament, aprovació, remesa, etc. de documentació diversa està condicionat, mol
tes vegades, per la pròpia dinàmica municipal. Per exemple, períodes previs o pos
teriors a les eleccions municipals de 2011. 


Pel que s’ha expressat, s’accepta l’observació feta per la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya que consten en el Projecte d’Informe de referència. 


2.6.5 Operacions d’endeutament i subjecció al règim de tutela financera 


Mitjançant l’Informe d’Intervenció IG 17/2014 lliurat a la Sindicatura, quedava acre
ditat documentalment que s’havia traslladat consulta, acompanyada d’estats finan
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cers de la societat, a l’òrgan titular de la tutela financera dels ens locals de Catalunya. 
Previ examen, el 16/02/2005, la Direcció General de Política Financera i Assegu
rances de la Generalitat de Catalunya va resoldre (còpia lliurada a la Sindicatura) que 
Aigües de Blanes SA no estava subjecta a normativa de tutela financera, confirmant 
el criteri emprat fins el moment per la Intervenció municipal. 


Pel que s’ha expressat i pel que es fonamenta en els annexos, no es poden acceptar 
les afirmacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que consten en el Pro
jecte d’Informe de referència. 


TERCERA 


3. Conclusions 


3.2 Recomanacions 


Quant a les recomanacions, pel que fa referència a: 


Registre auxiliar d’Immobilitzat - La societat disposa de documentació de detall de 
les adquisicions de cada element de l’immobilitzat, així com una fitxa del programa 
d’immobilitzat emesa pel sistema comptable. Desconeixem per què la Sindicatura re
comana la implantació de controls que permetin identificar de manera individua
litzada els diferents elements. 


Cobraments en efectiu - Són necessaris per a facilitar la difícil funció del recobrament 
d’impagats que sovint és simultani a la regularització de diversos aspectes de la 
situació tributària corresponent a la taxa. El control d’efectiu i posterior ingrés en els 
comptes corrents es realitza amb segregació de funcions entre diferents persones 
per a major garantia. Malgrat això, acceptem la recomanació de la Sindicatura per
què s’elabori i aprovi un reglament intern que delimiti els cobraments i pagaments en 
metàl·lic i els procediments de control intern a aplicar. 


Autorització de despeses - Totes són supervisades i signades pels diferents nivells 
jeràrquics de la Societat, amb especial dedicació per part del director i del conseller 
delegat. Considerem, doncs, que l’actual control intern s’està exercint correctament.  


I DEMANO 


Que siguin estimades, amb modificació del que correspongui en el text de l’informe 
examinat i amb la incorporació de la part necessària dels arguments formulats, de 
forma que el Projecte d’Informe definitiu de Fiscalització de l’exercici social de 2011 
d’Aigües de Blanes, SA, que ha de ser sotmès a l’aprovació del Ple de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, reculli les qüestions de fons i de forma en els termes 
expressats en el cos d’aquest escrit i els seus annexos. 


Conseller delegat 


Narcís Piferrer Reixach 
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5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


Totes les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades. Com a conseqüència 
de les al·legacions presentades s’ha modificat puntualment el text, segons s’indica en les 
notes a peu de pàgina corresponent. 


Analitzada la documentació aportada, prèviament demanada i que finalment ha estat 
lliurada amb les al·legacions, s’han eliminat els paràgrafs relatius a les Construccions i a 
les Instal·lacions tècniques i altres. Això ha afectat els apartats 1.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.2 i 3.1. 


Finalment s’han modificat els apartats 2.1.4.1.a, 2.4.1, 2.6.3, 2.6.5 i 3.2 per clarificar el seu 
sentit un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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