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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la 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
Retirada 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 d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10
Text presentat p. 7

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 16

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 202-00065/10
Presentació p. 16

Proposició de llei sobre el servei escolar de men-
jador
Tram. 202-00066/10
Presentació p. 17

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00067/10
Presentació p. 22

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00068/10
Presentació p. 23

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01225/10
Rectificació del text presentat p. 24

Proposta de resolució sobre la rectificació del plec 
de condicions tècniques del servei del transport sanitari
Tram. 250-01239/10
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre el projecte de la pota 
sud entre la carretera C-17 i l’eix Transversal per Vic i Santa 
Eugènia de Berga
Tram. 250-01240/10
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre els incompliments de 
la normativa sobre seguretat de la maquinària industrial
Tram. 250-01241/10
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre la retirada de les sub-
vencions al portal Vilaweb
Tram. 250-01242/10
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre les actuacions restric-
tives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 250-01243/10
Presentació p. 28

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 
14/2014, sobre l’Autoritat del Transport Metropolità, corres-
ponent al 2010, al 2011 i al 2012
Tram. 256-00035/10
Presentació p. 30
Termini per a proposar compareixences p. 30
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Consti-
tució
Tram. 270-00013/10
Presentació p. 30

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. 33

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institu cionals
Tram. 410-00001/10
Substitució de diputats p. 33

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10
Substitució de diputats p. 34

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Substitució de diputats p. 34

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 35

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 399/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 20/2013, sobre la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent 
als exercicis 2008-2011
Tram. 290-00352/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 35

Control del compliment de la Resolució 508/X, so-
bre l’Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 290-00456/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 36

Control del compliment de la Resolució 521/X, so-
bre la represa de les obres de construcció del centre d’aten-
ció primària de la unitat d’actuació 3 al barri del Guinardó, 
de Barcelona
Tram. 290-00468/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 37

Control del compliment de la Resolució 524/X, so-
bre el manteniment dels llocs de treball del servei d’urgènci-
es nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 290-00469/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 37

Control del compliment de la Resolució 525/X, so-
bre la planificació sanitària i la reordenació hospitalària del 
Baix Llobregat
Tram. 290-00470/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 37

Control del compliment de la Resolució 526/X, so-
bre el manteniment dels serveis de l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00471/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 38

Control del compliment de la Resolució 522/X, so-
bre la cessió d’ús d’uns locals de la Tresoreria de la Segure-
tat Social i la posada en marxa d’un programa sanitari i soci-
al al CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 290-00473/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 38

Control del compliment de la Resolució 523/X, so-
bre l’emplaçament d’una base d’ambulàncies de suport vital 
avançat al CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 290-00474/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 39

Control del compliment de la Resolució 531/X, so-
bre el retorn de l’activitat quirúrgica als hospitals públics de 
la regió sanitària de Girona
Tram. 290-00478/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 40

Control del compliment de la Resolució 538/X, so-
bre el programa Pacient Expert Catalunya
Tram. 290-00483/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 40

Control del compliment de la Resolució 539/X, so-
bre l’impuls de plans d’acció i campanyes de donació de 
sang
Tram. 290-00484/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 41

Control del compliment de la Resolució 540/X, so-
bre el centre d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 290-00485/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 42

Control del compliment de la Resolució 541/X, so-
bre la integració de la gestió de l’empresa Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut amb la de l’Institut Català de la Salut
Tram. 290-00486/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 42

Control del compliment de la Resolució 542/X, so-
bre el paper de Gestió i Prestació de Serveis de Salut en la 
regió sanitària del Camp de Tarragona
Tram. 290-00487/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 42

Control del compliment de la Resolució 570/X, so-
bre la retirada de l’Avantprojecte de llei orgànica de protec-
ció dels drets del concebut i de la dona embarassada i la 
defensa dels drets sexuals i reproductius i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs
Tram. 290-00512/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 572/X, so-
bre l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del virus de la 
immunodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra l’es-
tigma relacionat amb aquest virus
Tram. 290-00514/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 44
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Control del compliment de la Resolució 579/X, so-
bre la formació en prevenció d’abusos sexuals entre adoles-
cents per als professionals dels centres residencials d’acció 
educativa
Tram. 290-00519/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 45

Control del compliment de la Resolució 584/X, so-
bre mesures amb relació als habitatges buits de les entitats 
financeres
Tram. 290-00524/10
Sol·licitud de pròrroga p. 45
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 45

Control del compliment de la Resolució 586/X, so-
bre els assalts a les esglésies de Sant Feliu i de l’Immaculat 
Cor de Maria, de Sabadell
Tram. 290-00526/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46

Control del compliment de la Resolució 587/X, so-
bre el tractament prioritari dels problemes relatius als drets 
humans en les relacions bilaterals d’Espanya i de la Unió 
Europea amb els països del nord d’Àfrica i del Pròxim Orient
Tram. 290-00527/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46

Control del compliment de la Resolució 588/X, so-
bre el compliment de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 290-00528/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 47

Control del compliment de la Resolució 618/X, so-
bre la formació específica dels cossos de seguretat i d’emer-
gències amb relació a la Llei orgànica 15/1999, de protecció 
de dades de caràcter personal
Tram. 290-00549/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 48

Control del compliment de la Resolució 619/X, so-
bre el compliment de l’Informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 290-00550/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 49

Control del compliment de la Resolució 620/X, so-
bre una piulada del regidor de l’Ajuntament de Vic Josep 
Anglada
Tram. 290-00551/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 50

Control del compliment de la Resolució 621/X, so-
bre les modificacions legals per a la classificació dels agents 
i caporals de les policies locals en el grup C1
Tram. 290-00552/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 51

Control del compliment de la Resolució 622/X, so-
bre l’ampliació del parc de bombers de Vilafranca del Pe-
nedès
Tram. 290-00553/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 51

Control del compliment de la Resolució 623/X, so-
bre el garantiment de la plantilla necessària dels parcs de 
bombers
Tram. 290-00554/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 52

Control del compliment de la Resolució 624/X, so-
bre el model de millores en l’eficiència de la logística i la 
compra agregada dels proveïdors del Siscat
Tram. 290-00555/10
Sol·licitud de pròrroga p. 52
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 52

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 75/X, sobre les 
polítiques d’impuls de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació
Tram. 390-00075/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 52

Control del compliment de la Moció 93/X, sobre les 
polítiques d’habitatge
Tram. 390-00093/10
Sol·licitud de pròrroga p. 53
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 53

Control del compliment de la Moció 94/X, sobre el 
sector agroalimentari i el problema dels purins
Tram. 390-00094/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 53

Control del compliment de la Moció 95/X, sobre el 
model de gestió de la salut pública a la regió sanitària de 
Lleida
Tram. 390-00095/10
Sol·licitud de pròrroga p. 54
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 54

Control del compliment de la Moció 100/X, sobre 
les mesures per a garantir l’ordre públic, la seguretat ciuta-
dana i les institucions de govern davant possibles mobilitza-
cions massives
Tram. 390-00100/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 54

Control del compliment de la Moció 114/X, sobre 
la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de per-
sonal amb relació a l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 390-00114/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 55

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

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
Acord sobre la sol·licitud p. 55

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 
informi sobre la seva posició amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 356-00793/10
Acord sobre la sol·licitud p. 55

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’aten-
ció sanitària del primer semestre del 2014, sobre el pla per 
a l’estiu del 2014 i sobre l’atenció als serveis d’urgències 
d’aquest període
Tram. 355-00145/10
Substanciació p. 56

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre els resultats de les polítiques de 
salut
Tram. 355-00146/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 56
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença del síndic d’Aran amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00687/10
Substanciació p. 56

Compareixença de Luis Carlos Medina, vice-síndic 
primer del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00688/10
Substanciació p. 56

Compareixença de José Enrique Arró, conseller 
d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural del Conselh Gene-
rau d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00689/10
Substanciació p. 56

Compareixença d’Enrique Pérez Llas, director exe-
cutiu del Conselh Generau d’Aran, amb relació a la Proposi-
ció de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00690/10
Substanciació p. 56

Compareixença de Jusèp-Loís Sans Socasau, cap 
de Política Lingüística del Conselh Generau d’Aran, amb re-
lació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00691/10
Substanciació p. 56

Compareixença de Jèp de Montoya e Parra, histo-
riador, lingüista i responsable de cultura i patrimoni del Con-
selh Generau d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 353-00692/10
Substanciació p. 57

Compareixença de Joaquín Puente Feixa, primer ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00694/10
Substanciació p. 57

Compareixença del síndic de greuges amb relació a 
la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00696/10
Substanciació p. 57

Compareixença d’Albert Alins i Abad, delegat terri-
torial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00697/10
Substanciació p. 57

Compareixença de Pau Perdices Pla, diputat a la 
Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei del 
règim especial d’Aran
Tram. 353-00698/10
Substanciació p. 57

Compareixença d’Alfredo Galán Galán, director del 
Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 353-00701/10
Substanciació p. 57

Compareixença de Pau Sans Mas, llicenciat en dret 
per la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00703/10
Substanciació p. 57

Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea Nacional Catalana a Aran amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00708/10
Substanciació p. 57

Compareixença de Ferriol Macip, en representa-
ció de Jornalet i de l’Associació per la Difusió d’Occitània a 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00713/10
Substanciació p. 58

Compareixença de José Calbetó Giménez, vicepre-
sident honorari de Turisme del Consell General d’Aran, amb 
relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00719/10
Substanciació p. 58

Compareixença d’Ester Sirat Sanglada, vicepresi-
denta del Partit Popular d’Aran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00720/10
Substanciació p. 58

Compareixença de Francesc Xavier Boya i Alòs, 
exsíndic d’Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00722/10
Substanciació p. 58

Compareixença d’Anna Díaz Morello, consellera de 
Turisme, Comerç i Consum del Consell General d’Aran, da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
la seva posició amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 357-00718/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58
Substanciació p. 58

Compareixença de José Antonio Bruna Vilanova, 
conseller del Consell General d’Aran, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la seva posició 
amb relació a la Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 357-00719/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana 
de la Competència per a presentar la memòria del 2013
Tram. 359-00016/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 58

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

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

Memòria del Consell Assessor de Ràdio i Televisió 
Espanyola a Catalunya corresponent al 2012 i al 2013
Tram. 334-00080/10
Presentació p. 59

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publi-
citat Institucional corresponent al 2013
Tram. 334-00081/10
Presentació p. 59

Memòria de l’Autoritat Catalana de la Competència 
corresponent al 2013
Tram. 334-00082/10
Presentació p. 59
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe relatiu a la Resolució 577/X, del Parlament 
de Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i les des-
igualtats
Tram. 335-00005/10
Presentació p. 60

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al març del 2014
Tram. 337-00035/10
Presentació p. 82

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent a l’abril del 2014
Tram. 337-00036/10
Presentació p. 82

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10
Substitució de membres p. 83

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya
Resolució p. 83
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la 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

Retirada

Retirada pel portaveu adjunt, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 76459).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.09.2014.

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 d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
77177).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.09.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2014.

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10

Text presentat
Reg. 76818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 repro
dueix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, 
s’aprova l’Avantprojecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i s’au
toritza l’esmentat conseller perquè el presenti al Par
lament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo
na, el 26 d’agost de 2014.

Projecte de Llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya

Exposició de motius

En consonància amb el desenvolupament dels sistemes 
externs d’avaluació de la qualitat europeus i amb la 
creació de les primeres agències per a l’assegurament 



8 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 385

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 8

de la qualitat a Europa, la Generalitat de Catalunya 
i les set universitats públiques catalanes van consti
tuir l’any 1996 el Consorci Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari a Catalunya, amb els objec
tius d’avaluació del sistema universitari de Catalunya, 
l’anàlisi dels seus resultats i la proposta de mesures de 
millora dels serveis que presten les universitats públi
ques catalanes, especialment els de docència i recerca 
i, en definitiva, amb el repte d’impulsar la qualitat i la 
millora continua del sistema.

L’any 2003, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
que estableix que la promoció i la garantia de la quali
tat de les universitats catalanes correspon a les matei
xes universitats i al departament competent en matèria 
d’universitats i defineix l’Agència com el principal ins
trument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat. 
La Llei d’universitats de Catalunya modifica la con
figuració jurídica de l’Agència, que passa a denomi
narse Agència per a la Qualitat del Sistema Univer
sitari de Catalunya i es presenta sota la denominació 
internacionalment reconeguda d’AQU Catalunya.

Posteriorment, l’any 2006, l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, fa un important avenç, a l’atribuir a la Ge
neralitat a l’article 172.2.f, en matèria d’ensenyament 
universitari, sens perjudici de l’autonomia università
ria, la competència compartida sobre l’avaluació i el 
garantiment de la qualitat i de l’excel·lència de l’en
senyament universitari, i també del personal docent i 
investigador. L’Agència és l’ens instrumental per de
senvolupar aquesta competència i la institució dina
mitzadora d’aquesta matèria en el conjunt del sistema 
universitari de Catalunya i ha de contribuir de manera 
decisiva que les universitats assumeixin, d’acord amb 
el principi d’autonomia institucional, la principal res
ponsabilitat de l’assegurament de la qualitat.

L’Agència catalana és present a Europa des de l’any 
2000, any en què esdevé membre fundador de l’Eu
ropean Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA), i col·labora estretament amb les 
universitats per promocionar sistemes de garantia de 
qualitat amb la finalitat d’integrarse en l’Espai Euro
peu d’Ensenyament Superior.

Des de l’any 2003, amb la seva transformació i el reco
neixement de noves funcions, l’Agència ha contribuït 
d’una manera decisiva a impulsar la millora de la qua
litat de les universitats catalanes en el marc europeu 
de referència. En aquest marc, l’Agència catalana ha 
estat la primera de l’Estat en ser reconeguda internaci
onalment en el compliment dels estàndards i de les di
rectrius de qualitat europeus, a través d’una avaluació 
externa coordinada per l’ENQA. Aquesta acreditació 
ha permès que hagi estat una de les primeres agències 
externes de qualitat universitària en ser inclosa a l’Eu
ropean Quality Assurance Register for Higher Educa
tion (EQAR).

El reconeixement internacional reforça el protagonis
me de l’agència catalana en l’avaluació, l’acreditació i la 
certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i 
dels centres d’educació superior de Catalunya, i també 
li atorga una capacitat, reconeguda externament, d’ac
tuació com a agència avaluadora en qualsevol país de 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior o que apliqui 
els estàndards europeus, sempre que sigui compatible 
amb les legislacions nacionals corresponents.

Aquesta Llei ha de facilitar que l’Agència s’adapti als 
nous escenaris que puguin derivarse de l’evolució de 
la cultura de la qualitat, que afavoreixin la innovació 
en la docència, en la recerca i en la gestió universitària, 
essent un referent com a creadora de coneixement en 
aquest àmbit, exportable també a altres sectors. AQU 
Catalunya vol esdevenir la institució de referència en 
el manteniment actualitzat dels conceptes de qualitat i 
d’excel·lència que han de caracteritzar el sistema uni
versitari de Catalunya present i futur, alineantse amb 
l’entorn internacional i escoltant amb precisió les ne
cessitats del sector i del conjunt de la societat.

L’Agència té per missió facilitar el reforç i l’assegura
ment del model català d’universitats i la seva projecció 
internacional, contribuint a garantir i millorar la se
va qualitat. Ha de contribuir a determinar un sistema 
propi d’ensenyaments superiors, en l’àmbit de com
petències de la Generalitat, i un sistema d’avaluació 
que identifiqui les millors pràctiques i incorpori valor 
afegit. També ha d’actuar com a instrument de suport 
qualificat als diferents agents intervinents en els pro
cessos d’introducció d’innovacions i avaluació de no
ves polítiques universitàries.

El treball de l’Agència en la demostració internacional 
dels nivells de qualitat i d’excel·lència del sistema uni
versitari de Catalunya ha de posicionar Catalunya com 
un centre d’atracció de talent, d’innovació i de creació 
de coneixement que contribueixi activament a la cre
ació de nous àmbits i espais de progrés social. Així 
també, ha d’actuar com a instrument de projecció in
ternacional de les universitats integrants del sistema 
universitari de Catalunya, disseminant internacional
ment els processos de garantia externa de la qualitat 
que utilitza, demostrantne la seva objectivitat, i ge
nerant informació útil per als usuaris internacionals.

Aquesta Llei s’articula en 5 capítols. El capítol 1, rela
tiu a les disposicions generals, defineix l’Agència com 
a entitat de dret públic sotmesa a dret privat que actua 
amb objectivitat i independència; descriu els seus ob
jectius i funcions, i els principis d’actuació i els valors 
que ha de seguir d’acord amb els estàndards i les di
rectrius internacionals d’assegurament de la qualitat. 
S’amplien les funcions de l’Agència i s’adapten a les 
que desenvolupen les agències d’assegurament extern 
de la qualitat internacionalment actives.

El capítol 2 regula els òrgans de govern, que manté 
un president o presidenta, un Consell de Direcció i un 
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director o directora i crea, en el si del Consell de Di
recció, una Comissió Permanent. Amb la modificació 
obrada per aquesta Llei, s’estableix un nou organigra
ma de govern de l’Agència, semblant a les agències in
ternacionals més avançades. Es conjuga de forma més 
equilibrada la importància dels components d’exper
tesa en matèria de qualitat a l’ensenyament superior 
i els de representació de les diferents parts actores i 
grups d’interès que hi estan vinculats. També s’incor
pora com a novetat un òrgan consultiu, la Comissió 
Assessora.

El capítol 3 està referit a l’avaluació, l’acreditació i la 
certificació. L’Agència desenvolupa les seves funcions 
mitjançant la Comissió d’Avaluació de la Recerca, re
ferida al personal docent i investigador contractat de 
la Llei d’Universitats de Catalunya, i les altres comis
sions que creï el Consell de Direcció. S’aprofundeix 
en la flexibilitat de l’organització de l’Agència, atès 
que el Consell de Direcció pot crear comissions, per
manents o temporals, per l’acompliment de les finali
tats de l’Agència i per dur a terme encàrrecs concrets, 
d’acord amb les prioritats del sistema universitari de 
Catalunya; tot atenent al fet que el concepte de qualitat 
té una definició en evolució permanent, d’acord amb 
els nous requeriments i exigències del context interna
cional i de transformació de la pròpia societat catala
na. Per a l’exercici de les seves funcions les comissions 
avalua dores actuen en els seus àmbits respectius amb 
les garanties adequades d’independència tècnica i pro
fessionalitat. En aquest mateix capítol es crea una Co
missió d’Apel·lacions com a garantia de seguretat ju
rídica i objectivitat dels actes que dicten la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca, i les altres comissions crea
des pel Consell de Direcció de l’Agència.

Al capítol 4, relatiu a l’avaluació i les relacions exter
nes, es preveu la necessitat que l’Agència sotmeti la 
seva activitat a avaluacions periòdiques de caràcter 
internacional. L’Agència, per al compliment dels seus 
objectius, es relaciona amb altres entitats o òrgans 
d’avaluació amb la finalitat de millorar el seu respectiu 
funcionament.

Al capítol 5, relatiu al règim jurídic, els recursos hu
mans i els recursos econòmics de l’Agència, se’n de
fineix el règim jurídic aplicable, el contracte progra
ma, els estatuts, el règim d’impugnacions, els recursos 
humans, el patrimoni i la contractació, els recursos 
econòmics, el pressupost, la comptabilitat i el control 
financer, tot això tenint present que l’Agència és una 
entitat integrada en el sector públic de la Generalitat.

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Naturalesa 

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya és una entitat de dret públic sotmesa a 
l’ordenament jurídic privat, amb personalitat jurídica, 

plena capacitat i patrimoni propi per al compliment 
dels seus objectius.

2. L’Agència, en l’exercici de les funcions de promoció 
i garantia de la qualitat de l’educació superior, actua 
amb objectivitat i independència, sense rebre instruc
cions de les administracions públiques o d’altres insti
tucions pel que fa a l’acompliment dels seus objectius.

3. L’Agència s’adscriu al departament de l’Administra
ció de la Generalitat competent en matèria d’universi
tats, que exerceix el control d’eficàcia i eficiència sobre 
la seva activitat.

Article 2. Finalitat i objectius 

1. La finalitat de l’Agència és promoure i garantir la qua
litat de l’educació superior, d’acord amb estàndards in
ternacionals i europeus de qualitat, i proporcionar als 
agents de l’educació superior els criteris i referents per 
assolir els màxims estàndards de qualitat en el desen
volupament de les seves funcions, tot atenent l’interès 
que la societat té per una educació superior de qualitat.

2. L’Agència té els objectius següents: 

a) L’assegurament extern de la qualitat del sistema uni
versitari de Catalunya i dels centres d’educació supe
rior.

b) Facilitar el garantiment i la millora del model uni
versitari propi de Catalunya i la seva projecció inter
nacional.

c) Donar suport al desenvolupament d’un sistema propi 
d’ensenyaments superiors, en l’àmbit de competències 
de la Generalitat, amb el desplegament d’un marc de 
qualificacions que inclogui programes internacionals.

d) L’esdevenir una Agència de referència internacio
nal en l’acreditació i l’assegurament de la qualitat, que 
ofereixi serveis a universitats i a d’altres entitats euro
pees i d’arreu del món.

e) Desenvolupar la metodologia, les eines i les propos
tes, en l’àmbit de la qualitat, que contribueixin a situar 
el sistema universitari de Catalunya i els centres d’edu
cació superior en una posició capdavantera a nivell in
ternacional.

f) Introduir un sistema d’avaluació que identifiqui les 
millors pràctiques, que promogui canvis i que incor
pori valor afegit a l’avaluació.

g) Oferir suport qualificat als diferents agents inter
vinents en els processos d’introducció d’innovacions i 
avaluació de noves polítiques universitàries.

Article 3. Funcions 

1. Corresponen a l’Agència les funcions següents: 

a) L’avaluació, certificació, auditoria i acreditació de 
la qualitat de les universitats i dels centres d’educació 
superior.
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b) L’avaluació de la docència, la recerca, la transferèn
cia de coneixement i la gestió universitàries.

c) L’avaluació, la certificació, el seguiment i l’acredita
ció, d’acord amb estàndards internacionals, dels ense
nyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i pro
pis que imparteixen les universitats i d’altres centres 
d’educació superior.

d) La promoció de l’avaluació i la comparació de crite
ris de qualitat, d’acord amb estàndards internacionals, 
especialment pel que fa a la docència, la recerca, i la 
transferència del coneixement.

e) L’emissió de les acreditacions de recerca i recerca 
avançada, d’acord amb la Llei d’universitats de Cata
lunya.

f) L’emissió dels informes pertinents per a la contrac
tació de professorat lector d’acord amb la Llei d’uni
versitats de Catalunya.

g) L’avaluació de l’activitat del personal docent i/o in
vestigador de les universitats privades i dels centres 
adscrits a les universitats.

h) L’avaluació de l’activitat desenvolupada pel perso
nal investigador de les universitats, i la valoració dels 
mèrits individuals del personal docent i investigador, 
funcionari i contractat, d’acord amb la Llei d’universi
tats de Catalunya.

i) L’observació, l’anàlisi i el debat sobre les tendèn
cies i el desenvolupament nacional i internacional en 
l’àmbit de l’educació superior, així com l’orientació 
experta i l’assessorament que contribueixi a promoure 
l’excel·lència dels serveis prestats per les universitats i 
centres d’educació superior.

j) L’elaboració d’informació i la seva comunicació so
bre els dèficits de qualitat detectats en les universitats 
i centres d’educació superior per tal que en gestionin 
el risc associat.

k) L’elaboració d’informació estadística i d’indicadors 
sobre l’educació superior i la recerca de les universi
tats per tal de facilitar l’anàlisi de la seva situació i 
evolució.

l) Impulsar la generació de coneixement i el proveï
ment d’informació pública que demostri l’estat de la 
qualitat i dels processos d’avaluació de la qualitat de 
les universitats i dels centres d’educació superior i dels 
serveis que ofereixen, que contribueixi al rendiment 
de comptes a la societat.

m) La promoció i l’impuls de la recerca i la innovació 
sobre els models i els processos d’avaluació, de certifi
cació i d’acreditació de la qualitat.

n) La representació internacional del sistema de garan
tia externa de qualitat corresponent al sistema univer
sitari de Catalunya, la participació en xarxes o orga
nismes, en institucions o organitzacions competents 
en matèria d’assegurament de la qualitat i la participa

ció en el desenvolupament de l’Espai Europeu d’Ense
nyament Superior.

o) La promoció d’avaluacions temàtiques, i de proces
sos de garantia interna de qualitat de les universitats i 
centres d’ensenyament superior i el desenvolupament 
de processos d’avaluació i garantia externa de la qua
litat.

p) Les tasques que, en l’àmbit de les seves funcions, 
li siguin encarregades pel departament competent en 
matèria d’universitats, per les universitats, pels centres 
d’educació superior, per altres departaments de l’Ad
ministració de la Generalitat, institucions o centres 
d’educació superior europeus i altres entitats que de
senvolupen una activitat similar a les universitats ca
talanes.

q) La resta de funcions que li atribueixen les lleis que 
facin referència a l’Agència, els seus estatuts i l’altra 
normativa vigent.

2. L’Agència ha d’informar el Govern i el Parlament de 
Catalunya sobre l’evolució de la qualitat de l’educació 
superior a Catalunya.

Article 4. Principis d’actuació i valors 
de l’Agència

1. L’Agència actua d’acord amb els principis de com
petència científica i tècnica, legalitat, seguretat jurídi
ca i independència, i d’acord amb els estàndards i les 
directrius internacionals d’assegurament de la qualitat.

2. Els valors que guien l’actuació de l’Agència són els 
següents: 

a) L’enfocament europeu en les accions d’integració 
del sistema universitari a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior.

b) La cooperació amb les universitats i l’Administració 
de la Generalitat per a generar el major valor afegit en 
els seus serveis i activitats. L’Agència té en compte la 
diversitat i la pluralitat en el camp de l’avaluació de la 
qualitat.

c) La cooperació i coordinació amb altres agències i 
organismes nacionals i internacionals que tinguin la 
mateixa finalitat.

d) Assegurar la participació dels i les estudiants en els 
processos de garantia de la qualitat.

e) L’obertura, receptivitat i integració envers les de
mandes socials relacionades amb la qualitat de l’edu
cació superior.

f) La transparència, entesa com l’accés públic a una 
informació completa, exacta i clara sobre l’activitat de 
l’Agència i la situació del sistema universitari.

g) L’assegurament intern i extern de la qualitat a l’A
gència.

h) La innovació contínua en metodologies i processos.
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i) El treball en xarxa amb el personal i les persones col
laboradores de l’Agència.

j) L’assegurament de l’expertesa i de la professiona
litat del personal i de les persones col·laboradores de 
l’Agència.

k) L’efectivitat de l’Agència, entesa en el sentit que 
comparteix el benefici del coneixement i l’experiència 
del seu treball amb l’Administració, les universitats i 
la resta de la societat, i proporciona informació que fa
cilita una millor presa de decisions en l’àmbit de l’edu
cació superior.

l) L’acompliment en l’exercici de les seves funcions 
dels principis d’eficàcia i d’eficiència, actuant amb la 
màxima diligència i generació de valor.

3. L’avaluació de la qualitat, la certificació dels proces
sos i l’acreditació dels ensenyaments del sistema uni
versitari de Catalunya s’han d’orientar a llur adequa
ció permanent a les demandes socials, als requisits de 
qualitat de formació universitària i a la millora contí
nua de llurs processos, en el marc de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.

Capítol 2. Òrgans de govern i Comissió 
Assessora

Article 5. Òrgans de govern

El òrgans de govern de l’Agència són els següents: 

a) El president o presidenta
b) El Consell de Direcció
c) El director o directora

Article 6. El president o presidenta

1. El president o presidenta de l’Agència, que també 
ho és del Consell de Direcció i de la seva Comissió 
Permanent, exerceix la representació institucional de 
l’Agència.

2. El president o presidenta de l’Agència es nomena 
pel Govern de la Generalitat, a proposta de la perso
na titular del departament competent en matèria d’uni
versitats, d’entre personalitats de reconegut prestigi en 
l’àmbit acadèmic, per un període de quatre anys, reno
vable una sola vegada.

3. El president o presidenta es pot cessar pel Govern 
de la Generalitat, a proposta de la persona titular del 
departament competent en matèria d’universitats, per 
les causes següents: 

a) Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
b) Per condemna a causa de delicte per sentència ferma.
c) Per incompliment de les funcions del càrrec.
d) Per renúncia.
e) Pel transcurs del termini del seu mandat.

4. En els supòsits d i e el president o presidenta conti
nua en el càrrec en funcions fins que no pregui posses
sió el seu successor o successora.

Article 7. El Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern 
de l’Agència.

2. El Consell de Direcció està constituït per les perso
nes membres següents: 

a) El president o presidenta de l’Agència.

b) Tots els rectors o rectores en representació de les 
universitats públiques i privades de Catalunya.

c) Tots els presidents o presidentes dels consells soci
als de les universitats públiques catalanes.

d) Tres personalitats acadèmiques de reconegut presti
gi, elegides pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

e) Dos estudiants o estudiantes elegides pel Consell In
teruniversitari de Catalunya, entre un estudiant o es
tudianta de grau i un de postgrau, que formin part del 
Consell d’Estudiantat de les Universitats de Catalunya.

f) Dues persones del departament competent en ma
tèria d’universitats, nomenades per la seva persona ti
tular.

g) El director o directora de l’Agència.

h) El president o presidenta de la Comissió d’Avalua
ció de la Recerca

Podran incorporarse al Consell de Direcció, amb veu 
però sense vot, els presidents o presidentes de les co
missions que aquest hagi creat, si així ho acorda el 
propi Consell.

3. Les persones membres del Consell de Direcció de 
l’apartat d es nomenen per un període de 4 anys, reno
vable una sola vegada.

4. Les persones membres del Consell de Direcció de 
l’apartat e es nomenen per un període de 2 anys, reno
vable una sola vegada, sempre que continuïn formant 
part del Consell d’Estudiantat de les Universitats de 
Catalunya.

5. Les persones membres del Consell de Direcció no
menades per raó del càrrec que ostenten cessen en la 
seva representació quan cessen en aquest. Les perso
nes membres que no formen part del Consell de Direc
ció per raó del càrrec, continuen en funcions fins que 
no pregui possessió el seu successor o successora.

6. El Consell de Direcció nomena un secretari o secre
tària, a proposta del president o presidenta, que actua 
també com a secretari o secretària de la Comissió Per
manent. Assisteix a les reunions d’aquests òrgans amb 
veu, però sense vot.

7. El Consell de Direcció s’ha de reunir, de manera or
dinària, dues vegades l’any, com a mínim. Perquè es 
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pugui reunir en sessió extraordinària és necessària la 
decisió del president o presidenta o, almenys, l’acord 
d’una tercera part de les seves persones membres.

8. El Consell de Direcció actua en Ple o en Comissió 
Permanent.

Article 8. La Comissió Permanent del Consell 
de Direcció 

1. Dins el Consell de Direcció s’ha de constituir una 
Comissió Permanent que exerceix les funcions que li 
delegui el Consell de Direcció i les que, si s’escau, li 
atribueixin els Estatuts de l’Agència.

2. La Comissió Permanent està constituïda per les per
sones membres següents: 

a) El president o presidenta de l’Agència.

b) Dos rectors o rectores.

c) Dos presidents o presidentes dels consells socials de 
les universitats públiques catalanes.

d) Un o una estudiant.

e) Una personalitat acadèmica de reconegut prestigi.

f) Una persona del departament competent en matèria 
d’Universitats.

g) El director o directora de l’Agència.

h) El president o presidenta de la Comissió d’Avalua
ció de la Recerca.

3. Les persones membres de la Comissió Permanent 
són designades pel Consell de Direcció, a proposta del 
president o presidenta de l’Agència, d’entre els seus 
membres.

4. La Comissió Permanent s’ha de reunir amb la perio
dicitat que determinin els Estatuts de l’Agència.

Article 9. El director o directora

1. El director o directora assumeix la direcció tècnica 
i administrativa de l’Agència i executa els acords del 
Consell de Direcció i de la Comissió Permanent.

2. El director o directora es designa per la persona ti
tular del departament competent en matèria d’univer
sitats, a proposta del president o presidenta de l’Agèn
cia, escoltat el Consell de Direcció, per un període de 
quatre anys renovable per una sola vegada, d’acord 
amb els principis de mèrit i capacitat, i amb criteris 
d’idoneïtat.

Article 10. La Comissió Assessora

1. La Comissió Assessora és l’òrgan de caràcter con
sultiu que col·labora amb l’Agència en l’assessorament 
de les estratègies, en la definició i millora dels proce
diments, i en l’elaboració de propostes d’actuació, amb 
la finalitat de garantir la qualitat de les activitats de 
l’Agència, d’acord amb referents internacionals.

2. La Comissió Assessora està formada per acadèmics 
nacionals i internacionals de reconegut prestigi nome
nats pel Consell de Direcció, a proposta del president 
o presidenta de l’Agència, en els termes previstos als 
seus Estatuts.

Capítol 3. Avaluació, acreditació i certificació 

Article 11. Comissions 

1. L’Agència desenvolupa les seves funcions mitjan
çant la Comissió d’Avaluació de la Recerca prevista a 
l’article 12, i les altres comissions que creï el Consell 
de Direcció.

2. Correspon al Consell de Direcció, a proposta del 
president o presidenta de l’Agència, la creació, modifi
cació i supressió de les comissions d’avaluació, d’acre
ditació i de certificació de caràcter permanent, per a 
l’acompliment de les funcions de l’Agència, així com 
també de les comissions específiques de caràcter no 
permanent per al desenvolupament d’encàrrecs con
crets. La Comissió d’Avaluació de la Recerca només 
pot ser modificada o suprimida per Llei.

3. Les comissions creades pel Consell de Direcció han 
d’estar presidides i integrades per persones de recone
gut prestigi acadèmic, científic o professional. Els pre
sidents o presidentes d’aquestes comissions són nome
nats pel Consell de Direcció, a proposta del president 
o presidenta de l’Agència.

4. Les persones membres de les comissions són nome
nades pel Consell de Direcció, a proposta del president 
o presidenta de les comissions.

5. Els presidents o presidentes i les persones membres 
de les comissions creades pel Consell de Direcció, són 
nomenats per un període de quatre anys renovable per 
una sola vegada, i un cop finalitzat el seu nomena
ment, continuaran en el càrrec en funcions fins que no 
prengui possessió el seu successor o successora.

Article 12. Comissió d’Avaluació de la Recerca

1. La Comissió d’Avaluació de la Recerca, de caràc
ter permanent, exerceix les funcions establertes per les 
lletres e, f, g i h de l’article 3, i les que li siguin expres
sament atribuïdes per la resta de la normativa vigent o 
encomanades pel departament competent en matèria 
d’universitats.

2. La Comissió d’Avaluació de la Recerca és constituï
da pels membres següents: 

a) El president o presidenta, que és nomenat per la persona 
titular del departament competent en matèria d’universi
tats, d’entre persones amb mèrits científics prominents.

b) Quatre persones designades pel Consell de Direcció 
a proposta de la persona titular del departament com
petent en matèria d’universitats.
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c) Setze persones designades pel Consell de Direcció, 
a proposta del president o presidenta de la Comissió.

3. Els membres designats d’acord amb les lletres b i c 
de l’apartat 2 ho són d’entre el col·lectiu de catedràtics 
funcionaris o contractats i de personal investigador 
en situació d’actiu a Catalunya, i d’entre personalitats 
acadèmiques de reconegut prestigi internacional, que 
compleixin alguna de les condicions següents: 

a) Haver superat quatre avaluacions positives de llur 
activitat investigadora, d’acord amb la normativa que 
sigui aplicable al personal docent i investigador funci
onari i contractat, o mèrits equiparables establerts pel 
Consell de Direcció.

b) Haver estat guardonats amb el premi Nacional de 
Recerca, la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic 
i tecnològic, amb la Distinció de la Generalitat per a la 
promoció de la recerca universitària, o amb una altra 
distinció de nivell anàleg o superior, a criteri del Con
sell de Direcció.

4. El president o presidenta i les persones membres de 
la Comissió d’Avaluació de la Recerca actuen amb cri
teris tècnics i independència en l’exercici de les seves 
funcions.

5. En la designació de les persones membres de la 
Comissió d’Avaluació de la Recerca s’ha de procurar 
l’equilibri entre els diferents àmbits del coneixement. 
La majoria de les persones membres ha de pertànyer 
al col·lectiu de catedràtics funcionaris o contractats.

6. El president o presidenta i les persones membres de 
la Comissió d’Avaluació de la Recerca són nomenades 
per un període de 4 anys, renovable per una vegada i 
continuen en funcions fins que no pregui possessió el 
seu successor o successora.

Article 13. Funcionament

1. La Comissió d’Avaluació de la Recerca desenvolupa 
la seva activitat mitjançant comissions, que poden te
nir caràcter permanent, amb funcions d’informe, pro
posta i recomanació.

2. Els membres de les comissions són designats 
d’acord amb els requisits i el procediment que esta
bleixi la Comissió d’Avaluació de la Recerca. S’hi han 
d’integrar, en tot cas, membres externs al sistema uni
versitari i de recerca català.

3. En tot cas, s’han de constituir una o més comissions 
de les modalitats següents: 

a) Per a l’acreditació de recerca, en els diferents àmbits 
del coneixement.

b) Per a l’acreditació de recerca avançada, en els dife
rents àmbits del coneixement.

c) Per a l’avaluació del professorat lector.

Article 14. La Comissió d’Apel·lacions

1. La Comissió d’Apel·lacions és la comissió encarre
gada de resoldre els recursos d’alçada interposats con
tra els acords de la Comissió d’Avaluació de la Recer
ca i de les altres comissions d’avaluació, certificació i 
acreditació previstes a l’article 11 de la Llei. Les seves 
resolucions exhaureixen la via administrativa.

2. La Comissió d’Apel·lacions està constituïda per les 
persones membres següents: 

a) Una persona membre del Consell de Direcció d’en
tre les persones de l’article 7.2.d, que exerceix la presi
dència de la Comissió.

b) Un nombre igual o superior a dos a determinar pel 
Consell de Direcció, de persones amb prestigi acadè
mic, científic o professional i competència tècnica, que 
no pertanyin a cap altra comissió de l’Agència.

3. Les persones membres de la Comissió d’Apel·lacions 
són nomenades pel Consell de Direcció, a proposta del 
president o presidenta de l’Agència, d’acord amb els 
períodes següents: 

a) El president o presidenta de la Comissió es nome
na pel mateix període que li correspon com a persona 
membre del Consell de Direcció.

b) La resta de persones membres es nomenen per un 
període de quatre anys prorrogable per una sola vega
da i es renoven per meitats cada dos anys.

Les persones membres de la Comissió d’Apel·lacions 
continuen en funcions fins que no pregui possessió el 
seu successor o successora.

4. Els procediments i el reglament de funcionament 
intern de la Comissió d’Apel·lacions són aprovats pel 
Consell de Direcció a proposta de la mateixa Comissió 
i, en tot cas, s’han de publicar a la web de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Article 15. Independència tècnica, publicitat 
i consideració d’altres avaluacions

1. Les comissions previstes als articles 11 i 12, actuen 
amb independència tècnica, aproven els criteris i els 
procediments d’avaluació, d’acreditació i de certifica
ció, així com les avaluacions, certificacions i acredita
cions que efectuï l’Agència en llurs àmbits respectius, 
i en són les responsables finals. El Consell de Direcció 
ha de vetllar per la independència tècnica de totes les 
comissions.

2. Els criteris i els procediments d’avaluació, d’acre
ditació i de certificació, i els reglaments de funciona
ment intern de les comissions s’han de publicar, en tot 
cas, a la web de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya.

3. Les avaluacions i les acreditacions fetes per altres 
Agències o òrgans d’avaluació en matèria de compe
tència de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni



8 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 385

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 14

versitari de Catalunya, poden ésser considerades per 
l’esmentada Agència, als efectes del que estableix 
aquesta Llei.

Capítol 4. Avaluació i relacions externes 
de l’Agència

Article 16. Avaluació externa de l’Agència

D’acord amb els estàndards i les directrius internacio
nals per a l’assegurament de la qualitat, l’Agència s’ha 
de sotmetre periòdicament, a proposta del Consell de 
Direcció, a una avaluació externa internacional de la 
qualitat dels serveis que presta adreçada a la seva mi
llora constant i al seu reconeixement extern.

Article 17. Relacions externes

1. Per al compliment dels seus objectius i l’exercici de 
les seves funcions, l’Agència es relaciona amb altres 
entitats o òrgans amb funcions d’avaluació en els àm
bits de la seva competència.

2. Les relacions externes de l’Agència es fonamenten 
en el principi de col·laboració i tenen com a finalitat 
millorar el funcionament de les respectives entitats o 
òrgans amb funcions d’avaluació.

Capítol 5. Règim jurídic, recursos humans 
i econòmics

Article 18. Règim jurídic

1. L’Agència es regeix per aquesta Llei; pel Text Refós 
de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Em
presa Pública Catalana, aprovat per Decret legislatiu 
2/2002, de 24 de desembre, pels seus Estatuts i per la 
resta de normativa vigent que li sigui d’aplicació.

2. L’Agència sotmet la seva activitat en les rela cions 
externes, amb caràcter general, a les normes de dret 
civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables. 
L’Agència resta sotmesa al dret públic en els àmbits 
següents: 

a) El règim de funcionament i d’adopció d’acords dels 
òrgans col·legiats. En tot allò que no estigui previst a 
la Llei, als Estatuts de l’Agència o a la seva normativa 
interna, és d’aplicació el règim jurídic dels òrgans col
legiats de l’Administració de la Generalitat.

b) Les relacions amb l’Administració de la Generalitat, 
amb les universitats públiques i amb altres administra
cions i entitats públiques.

c) Els actes d’avaluació, acreditació i certificació i els 
que impliquin l’exercici de potestats públiques.

d) El règim de responsabilitat patrimonial en front les 
persones usuàries.

3. El règim de funcionament i d’adopció d’acords dels 
seus òrgans col·legiats se subjecta a la normativa de 
l’Administració de la Generalitat aplicable als dits òr
gans.

Article 19. Contracte programa

Les relacions de l’Agència amb el Govern, mitjançant 
el departament competent en matèria d’universitats, 
s’articulen a través d’un contracte programa que ha 
d’incloure, almenys, els objectius a assolir, el finança
ment vinculat als resultats obtinguts, així com els ins
truments de seguiment de la seva activitat.

Article 20. Estatuts 

1. Els Estatuts de l’Agència són aprovats pel Govern de 
la Generalitat a proposta de la persona titular del de
partament competent en matèria d’universitats i a ini
ciativa del Consell de Direcció de l’Agència.

2. Els Estatuts han de determinar, com a mínim, les 
funcions dels òrgans de govern, l’estructura orgànica i 
les normes de funcionament de l’Agència.

Article 21. Règim d’impugnacions

1. Els actes del Consell de Direcció, de la Comissió 
Permanent i del president o presidenta de l’Agència ex
haureixen la via administrativa.

2. Els actes del director o directora no exhaureixen la 
via administrativa i poden ser objecte de recurs d’alça
da davant del president o presidenta de l’Agència.

3. Els actes d’avaluació, d’acreditació i de certificació 
adoptats per la Comissió d’Avaluació de la Recerca 
i per les altres comissions previstes a l’article 11 de 
la Llei, no exhaureixen la via administrativa i poden 
ser objecte de recurs d’alçada davant de la Comissió 
d’Apel·lacions.

Article 22. Recursos humans 

El personal de l’Agència està format per: 

a) Personal propi, contractat en règim de dret laboral, 
tot respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat 
i publicitat.

b) Personal de l’Administració de la Generalitat i de 
les universitats públiques que li pugui ser adscrit, d’a
cord amb la normativa vigent.

Article 23. Patrimoni i contractació 

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i 
els drets que li són adscrits i els béns i els drets propis 
de qualsevol naturalesa que adquireixi o rebi per qual
sevol títol, els quals han de ser registrats en l’inventari 
corresponent.

2. Els béns de l’Agència afectats a l’exercici de les se
ves funcions tenen la consideració de domini públic, i 



8 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 385

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 15

gaudeixen del règim jurídic i de les exempcions tribu
tàries que corresponen als béns d’aquesta naturalesa.

3. La gestió del patrimoni de l’Agència està subjecta a 
la normativa reguladora del patrimoni de l’Adminis
tració de la Generalitat.

4. La contractació de l’Agència es regeix per la norma
tiva de contractes del sector públic.

Article 24. Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Agència són: 

a) Els recursos que se li assignin amb càrrec als pres
supostos de la Generalitat.

b) Els rendiments procedents dels béns i dels drets pro
pis o que tingui adscrits.

c) Els ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat.

d) Les subvencions i les donacions d’entitats públiques 
i privades o de particulars.

e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si 
escau, d’acord amb la normativa vigent.

f) Qualssevol altres que li puguin correspondre.

Article 25. Pressupost, comptabilitat i control 
financer

1. El pressupost de l’Agència és anual i se subjecta a la 
normativa reguladora de les entitats que conformen el 
sector públic de la Generalitat, la normativa regulado
ra de les seves finances públiques i les successives lleis 
de pressupostos.

2. El règim comptable aplicable a l’Agència és el pre
vist a la normativa reguladora de les finances públi
ques de la Generalitat per aquest tipus d’entitats.

3. El control de caràcter financer de l’activitat de 
l’Agència es du a terme per mitjà del procediment 
d’auditoria, efectuada d’acord amb la normativa regu
ladora de les finances públiques de la Generalitat.

Article 26. Dissolució i modificació

1. La dissolució de l’Agència es produeix per llei, la 
qual ha d’establir el procediment de liquidació i la for
ma mitjançant la qual els òrgans de l’Agència conti
nuen exercint provisionalment les funcions fins que la 
liquidació sigui total.

2. La modificació de la naturalesa jurídica de l’Agèn
cia requereix una llei del Parlament de Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera. Adaptació del Consell de Direcció 

En el termini màxim de tres mesos a comptar a par
tir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Consell de 

Direcció ha d’adaptar llur composició al que estableix 
l’article 7 i les persones membres han de ser designa
des i nomenades en aquest termini. Mentrestant res
ta prorrogat el mandat de les persones membres que 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei integren el 
Consell de Direcció.

Segona. Comissió d’Avaluació de la Recerca 
i Comissió de Professorat Lector i Professorat 
Col·laborador

1. El president o presidenta i les persones membres 
de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, nomenades 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, continuen 
llur mandat fins que aquest s’esgoti d’acord amb els 
terminis establerts en la normativa per la qual varen 
ser nomenats. Un cop extingit el mandat respectiu, 
continuen en funcions fins que sigui nomenat el seu 
successor o successora en els termes previstos a l’arti
cle 12 de la Llei.

2. La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col
laborador continua exercint les seves funcions fins a la 
resolució de les avaluacions que hagi iniciat abans de 
l’entrada en vigor de la llei. Un cop finalitzades, la Co
missió resta suprimida.

Disposició derogatòria 

A l’entrada en vigor d’aquesta llei, resten derogats els 
capítols II i III del títol VII de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya.

Disposició final única

Els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Siste
ma Universitari de Catalunya aprovats pel Decret 
93/2003, d’1 d’abril, han de ser adaptats al que esta
bleix aquesta llei en el termini màxim de sis mesos a 
comptar des de l’endemà de la data de constitució del 
Consell de Direcció. Mentrestant, són d’aplicació els 
estatuts vigents en tot allò que no la contradiguin.

Antecedents del Projecte de llei

0. Text del projecte de llei, rubricat pel conseller.

1. Certificat del Govern de 26 d’agost de 2014.

2. Acord del Govern de 17 de juny de 2014, pel qual 
s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de 
llei.

3. Versions de l’Avantprojecte de Llei

– V1, de 27.5.2014 (text inicial).
– V2. Text vist al CT d’1.7.2014 (se sotmet a audiència 
i informació pública i a informe jurídic final).

4. Memòria general, de 29 de maig de 2014.
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5. Memòria d’avaluació d’impacte, de 29 de maig de 
2014.

6. Informe jurídic preliminar, de 30 de maig de 2014.

7. Diligència del director general d’Universitats de 17 
de juny de 2014, de validació de les actuacions.

8. Informes preceptius de l’Acord de Govern de 10 de 
juliol de 2012 

– Nota de la Secretaria d’Administració i Funció Pú
blica (SAFP), de 23 de juny de 2014.

– Comentaris de la Secretaria d’Universitats i Recerca 
(SUR), a la nota SAFP de 30 de juny de 2014.

– Informe 36/2014, de 30 de juny de 2014, de la Di
recció General del Patrimoni de la Generalitat de Ca
talunya.

– Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 
30 de juny de 2014.

– Informe de la Intervenció General de la Generalitat 
de 30 de juny de 2014.

– Observacions de la SUR a l’informe de la Interven
ció General d’1 de juliol de 2014.

– Informe del secretari general del Departament 
d’Economia i Coneixement, d’1 de juliol de 2014.

– Informe de la SAFP, de 2 de juliol de 2014.

9. Observacions interdepartamentals 

– Observacions del Departament d’Empresa i Ocupació.
– Observacions de l’Oficina de Govern.

10. Certificats del Consell Tècnic

– Certificat de 2 de juliol de 2014 (apartat II).
– Certificat de 29 de juliol de 2014 (apartat IV).

11. Tràmits d’audiència i d’informació pública

Tràmit d’audiència

– Certificat de 2 de juliol de 2014, del secretari general 
de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

– Correus adreçats a les universitats públiques i priva
des, de 3 de juliol de 2014.

– Al·legacions de la Universitat Internacional de Ca
talunya 

Tràmit d’informació pública

– Edicte de 3 de juliol de 2014 (DOGC núm. 6659, de 
8.7.2014)

– Certificat del subdirector general de Coordinació 
Administrativa i Polítiques Sindicals, de 28 de juliol 
de 2014.

12. Memòria de les observacions i al·legacions presen
tades, de 22 de juliol de 2014.

– Document complementari a la Memòria, de 28 de 
juliol de 2014.

13. Informe jurídic final, de 22 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 transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 77180).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil  última.
Finiment del termini: 05.09.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Uni
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenta la pro
posició de llei de modificació de la llei 6/2003 per in
troduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi
dents i expresidentes de la generalitat acompanyada de 
la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece
dents necessaris per a poderse pronunciar

– L’exposició de motius

– El text articulat
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Memòria justificativa

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei es contemplar la 
possibilitat de que es revoquin els drets i l’estatut dels 
expresidents de la Generalitat.

Capacitat normativa

Aquesta llei modifica la llei 6/2003 de 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat.

Necessitat i incidència social

Aquesta proposició de llei vol incorporar un precepte 
que els darrers esdeveniments han demostrat que és 
necessari contemplar, com és la possibilitat de revocar 
els drets, prerrogatives i altres consideracions reco
negudes als expresidents de la Generalitat. En aquest 
sentit es fa ressò d’una demanda ciutadana i també de 
bona part dels partits polítics que han expressat aques
ta voluntat en els darrers dies.

Exposició de motius

L’any 2003 el Parlament de Catalunya va aprovar la 
llei 6/2003 sobre l’estatut dels expresidents de la Ge
neralitat. Aquesta llei pretenia regular els drets i l’es
tatut dels presidents de la Generalitat un cop havien 
deixat el seu càrrec. No en va es tracta del càrrec ins
titucional més important a Catalunya i mereix el degut 
reconeixement durant l’exercici de les seves funcions 
així com després.

Tanmateix la llei no contemplava la possibilitat de que 
es poguessin revocar aquells mateixos drets i estatut. 
No es pot obviar la possibilitat de que es donin a co
nèixer fets relatius a la persona que va ostentar el càr
rec, ja sigui abans, durant o després del seu exercici, 
que mereixin la seva condemna i el facin indigne de 
continuar ostentant les consideracions que la llei li 
atorga.

En aquests casos cal preservar la dignitat de la insti
tució i salvaguardar la seva honorabilitat, i fer evident 
que els actes realitzats són impropis d’un president de 
la Generalitat i, per tant, la persona responsable no pot 
continuar associada a aquell càrrec, que representa al 
conjunt del país.

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

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la generalitat

Article 1. D’addició d’un nou article 8 a la llei 6/2003 
de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Gene
ralitat.

S’afegeix un nou article, que serà el número 8, a la llei 
6/2003 de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat, amb el redactat següent: 

8. Els drets i prerrogatives reconeguts en aquesta llei 
poden ser revocats totalment o parcial en els següents 
casos: 

a. Si ho aprova el Parlament de Catalunya per majoria 
absoluta dels seus diputats i diputades. Per valorar la 
decisió el Parlament haurà de considerar si es manté 
la concurrència d’honorabilitat en la persona de l’ex
president o expresidenta de la Generalitat atenent als 
fets que es coneguin o es puguin constatar. A efectes 
de valorar aquesta decisió el Parlament podrà dema
nar la compareixença del expresident o expresidenta 
de la Generalitat, o la constitució d’una comissió d’in
vestigació al respecte, segons allò que estableix el re
glament del Parlament.

b. En cas de condemna ferma contra la persona d’un 
expresident o expresidenta de la Generalitat.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICVEUiA

Proposició de llei sobre el servei escolar de 
menjador
Tram. 202-00066/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 76158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla
ment del Parlament, presenten la proposició de llei so
bre el servei escolar de menjador acompanyada de la 
documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece
dents necessaris per a poderse pronunciar

– L’exposició de motius

– El text articulat

Memòria justificativa

Objecte de la Proposició de llei 

L’objecte d’aquesta Proposició de llei és crear un marc 
normatiu estable sobre el servei de menjador escolar.
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Capacitat normativa

L’article 17 de l’Estatut de Catalunya estableix que 
«els menors tenen dret a rebre l’atenció integral neces
sària per al desenvolupament de llur responsabilitat i 
llur benestar en el context familiar i social».

En la mateixa línia, l’article 24 de l’Estatut de Catalu
nya, en el seu punt 2, estableix que «les persones amb 
necessitats especials, per a mantenir l’autonomia per
sonal en les activitats de la vida diària, tenen dret a re
bre l’atenció adequada a llur situació, d’acord amb les 
condicions que legalment s’estableixen».

Necessitat i incidència social 

La crisi econòmica, així com la debilitat de les políti
ques de redistribució de la riquesa, han posat de mani
fest una de les necessitats més importants que hauria 
de tractar Catalunya: els infants en situació de malnu
trició derivada de les condicions sòcioeconòmiques 
de les famílies.

La proposta de Llei sobre el servei escolar de menja
dor té com a finalitat donar resposta a les necessitats 
bàsiques dels infants en condicions de vulnerabilitat, 
així com regular l’accés, l’ús i el funcionament d’un 
servei de prestació complementària a les escoles.

Exposició de motius

L’alimentació adequada és un dret reconegut interna
cionalment, l’aplicació efectiva del qual pot ser exi
gida subsidiàriament als poders públics. El Comitè 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Naci
ons Unides considera que el contingut bàsic del dret a 
l’alimentació adequada, que els estats membres tenen 
l’obligació de respectar, protegir, facilitar i fer efectiu, 
comprèn tant la disponibilitat d’aliments en quantitat 
i qualitat suficients per satisfer les necessitats alimen
tàries dels individus, com també l’accessibilitat física 
i econòmica a aquests aliments. El dret a l’alimentació 
no només comporta que els individus disposin de prou 
aliments per nodrirse adequadament, sinó també que 
puguin accedir als recursos i els mitjans necessaris 
per assegurarse la pròpia subsistència (en el cas dels 
infants, bàsicament, garantir els ingressos mínims als 
adults que en tenen cura per fer possible aquesta ali
mentació).

Tal i com es posa de manifest en el decret 160/1996 
de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d’Ensenyament, l’existència del servei 
escolar de menjador en els centres docents públics de 
titularitat del Departament d’Ensenyament és una re
alitat mancada d’una regulació específica quant al seu 
funcionament, que resulti, a més, adequada a les ne
cessitats actuals de l’alumnat.

El mateix decret manifesta que els canvis operats en 
la societat fan aconsellable una reglamentació del ser
vei escolar de menjador, en la qual destaquin el caràc

ter de prestació complementària i d’ajuda a l’escola
rització.

Amb la finalitat de garantir el correcte funcionament 
del servei escolar de menjador en els centres docents 
públics del Departament d’Ensenyament, se’n fan 
partícip tots els sectors de la comunitat educativa de 
l’organització i gestió. En aquest sentit, tenen una es
pecial participació els consells escolars dels centres 
mitjançant l’elaboració d’un pla de funcionament d’a
quest servei que haurà de ser aprovat pel Departament 
d’Ensenyament, amb l’objecte de garantir la idoneïtat 
d’aquesta prestació. Aquest aspecte últim, posa de ma
nifest la necessitat de regular de manera ordenada i 
sota uns mateixos criteris tots els menjadors escolars 
dels centres docents públics de titularitat del Departa
ment d’Ensenyament.

Actualment, es preveu la possibilitat que els consells 
comarcals assumeixin la gestió dels serveis esco
lars de menjador d’acord amb el Decret 219/1989, d’1 
d’agost, de delegació de competències de la Generali
tat a les comarques en matèries d’ensenyament.

L’escola pública hauria de tenir també un marcat ca
ràcter estratègic a l’hora de detectar, i aprofundir en 
aspectes de prevenció, la malnutrició i/o desnutrició 
infantil derivada de les condicions sòcioeconòmiques 
de les famílies.

El mes de setembre de 2012, el Síndic de Greuges va 
presentar al Parlament de Catalunya l’informe extra
ordinari La pobresa infantil a Catalunya, que analit
za des d’una perspectiva multidimensional i integral 
aquest fenomen i formula nombroses recomanacions 
adreçades als poders públics a fi de combatre’l.

El mes de maig de 2010, el Síndic de Greuges ja havia 
presentat al Parlament de Catalunya, també en la ma
teixa línia, l’informe extraordinari La provisió i l’accés 
als serveis de transport i menjador escolars, en què es 
posava de manifest la importància dels ajuts econòmics 
per combatre les desigualtats d’accés al servei de men
jador escolar de l’alumnat socialment més desfavorit.

En l’Informe sobre la malnutrició infantil de 2013, ela
borat pel Síndic de Greuges de Catalunya, es fa una 
exhaustiva anàlisi de la situació que la crisi econòmica 
està generant al nostre país especialment pel que fa a 
la malnutrició infantil: 

Segons dades de juny de 2013 de la història clínica in
formatitzada de l’atenció primària de l’Institut Català 
de Salut, hi ha 751 infants menors de setze anys amb 
codis diagnòstics relacionats amb la pobresa i la des
nutrició infantils, amb una edat mitjana de quatre anys 
(una quarta part són menors d’un any), majoritària
ment de nacionalitat estrangera (56%). Aquesta xifra, 
que podria ser lleugerament més elevada perquè, entre 
d’altres, els controls de salut es concentren en edats 
més primerenques, representa el 0,06% de la població 
d’aquesta edat.
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No obstant, sí que l’informe considera d’una manera 
més prevalent les situacions de subnutrició infantil, 
amb ingesta insuficient d’aliments en determinats mo
ments del dia o èpoques de l’any per satisfer les ne
cessitats alimentàries pròpies de la seva edat o altres 
manifestacions de malnutrició infantil. És el cas, per 
exemple, dels infants que no tenen una alimentació 
prou equilibrada, amb dieta pobra, sense ingerir la di
versitat de nutrients necessaris per garantir l’exercici 
efectiu del seu dret al màxim desenvolupament.

A conclusions similars van arribar el Consorci d’Edu
cació de Barcelona i l’Institut de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, després d’activar un pro
tocol conjunt per detectar dèficits en l’alimentació dels 
infants i en la cobertura dels ajuts de menjador escolar 
a alumnat de nombroses escoles i instituts. Aquestes 
dues institucions van identificar fins a 2.800 infants 
amb possibles dèficits en l’àmbit de l’alimentació.

El Síndic de Greuges també ha constatat que la mal
nutrició infantil, en molts dels infants que la pateixen, 
és una situació sobrevinguda els darrers anys per efec
te de la crisi econòmica. Aquesta problemàtica, que 
abans era present de forma més puntual, actualment 
té tendència augmentar i a agreujarse per la precarit
zació creixent de la situació social i econòmica de les 
seves famílies i per la cronificació i intensificació de 
les situacions de pobresa.

D’altra banda, i sense perjudici del que s’estableixi en 
la Llei, el Síndic de Greuges també afirma en el seu 
informe que la prioritat de la lluita contra la malnu
trició infantil no ha de ser garantir que els infants so
cialment més desafavorits, quan arribin a casa, ja ha
gin menjat adequadament, sinó que les seves famílies, 
amb les mesures de suport familiar que escaiguin per 
exercir correctament les seves responsabilitats paren
tals, puguin garantirlos els àpats necessaris.

Les últimes dades fetes públiques per Creu Roja, enti
tat que treballa activament en defensa dels més vulne
rables, no fa més que mostrar una situació més com
plicada encara. Cada any acudeixen a aquesta entitat 
57.200 famílies per falta d’accés a aliments frescos o 
variats, sent ja el 29,3% (dades de 20114) els infants 
que viuen en risc d’exclusió social i que pertanyen a 
centenars de milers de famílies de les 200.000 perso
nes que ja no reben cap ingrés.

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

Proposició de llei sobre el servei escolar 
de menjador

Article 1. Objecte i finalitat de la llei 

Aquesta Llei té per objecte regular el dret que tenen 
els menors a rebre l’atenció integral necessària per al 
desenvolupament de llur benestar en el context fami

liar i social previst en l’article 17 de l’Estatut de Cata
lunya.

La Llei sobre el servei escolar de menjador té la fi
nalitat de garantir l’alimentació bàsica dels infants en 
situació d’exclusió social i de risc d’exclusió social; de 
regular les condicions laborals dels i les treballado
res dels menjadors escolars; de considerar l’espai físic 
i horari de menjador escolar com a espai de caràcter 
educatiu i pedagògic; i de garantir l’accés dels infants 
a una alimentació equilibrada, sana i adaptada a les 
seves necessitats alimentàries.

Article 2. Definició i contingut 

El dret a servei de menjador escolar es configura com 
un dret de ciutadania, subjectiu i exigible per llei, de 
tot infant a prestar en els centres docents públics de 
titularitat del Departament d’Ensenyament i centres 
sostinguts amb fons públics atès el caràcter previst en 
l’article 3 d’aquesta Llei.

Article 3. Caràcter del servei escolar 
de menjador 

3.1. Caràcter preceptiu del servei

El Departament d’Ensenyament garantirà la prestació 
del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat 
en ensenyaments de caràcter obligatori i en segon cicle 
d’educació infantil en els centres docents públics de la 
seva titularitat, quan es reuneixi, al menys, una de les 
condicions següents: 

– Estar obligats a desplaçarse fora del seu propi muni
cipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta.

– L’alumnat d’un nucli segregat de població que s’hagi 
de desplaçar més de cinc quilòmetres per rebre el ser
vei de menjador escolar.

– Estar escolaritzats en centres d’educació especial o 
en centres d’acció especial.

– Alumnes amb dificultats sòcioeconòmiques deriva
des per motius de la renda de les famílies reconegudes 
per informe dels serveis socials corresponents.

– Quan més del 40% de l’alumnat matriculat en el cen
tre docent així ho requereixi prèvia petició al Con
sell Escolar Municipal i autorització del Departament 
d’Ensenyament.

3.2. Caràcter opcional del servei

En els centres públics de titularitat del Departament 
d’Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels 
nivells no obligatoris i segon cicle d’educació infantil, 
es podrà prestar el servei escolar de menjador.

Els Consells Escolars d’aquests centres hauran de sol
licitar, amb caràcter previ a la prestació del servei es
colar de menjador, autorització a la delegació territori
al corresponent del Departament d’Ensenyament amb 
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un pla de funcionament en els termes que recull l’arti
cle 4 que acompanyi la sol·licitud.

Article 4. Pla de funcionament 

4.1. El Departament d’Ensenyament desplegarà un 
decret que haurà d’incloure els requisits mínims dels 
menjadors escolars en compliment de la normativa.

4.2. Els Consells Escolars dels centres docents públics 
aprovaran un Pla sobre el funcionament del servei es
colar de menjador, d’acord aquest decret.

Article 5. Autorització del pla 
de funcionament 

5.1. L’autorització del pla de funcionament del servei 
escolar de menjador s’entendrà atorgada sempre per 
curs escolar complet (1 de setembre a 31 de juliol), i si 
no es modifiquen els requisits pel seu atorgament s’en
tendrà com a renovat.

5.2. Els canvis a mig curs en la prestació del servei 
escolar de menjador hauran de ser notificats per la di
recció dels centres i autoritzats per la delegació territo
rial corresponent, previ informe de la Inspecció d’En
senyament.

Article 6. Condicions d’instal·lació del servei 
escolar de menjador 

6.1. El servei escolar de menjador s’ha de prestar dins 
de les instal·lacions del centre.

6.2. En els casos excepcionals en què el servei esco
lar de menjador no es pugui prestar dins de les instal
lacions del centre, aquesta excepcionalitat haurà de ser 
autoritzada per la delegació territorial corresponent.

6.3. En determinats casos excepcionals, prèvia sol·licitud 
degudament justificada dels Consells Escolars de cada 
centre i l’autorització dels Serveis Territorials corres
ponents, el servei de menjador escolar es podrà con
centrar en un únic centre dins d’un àmbit territorial 
determinat.

6.4. Condicions físiques i tècniques. El Departament 
d’Ensenyament regularà, a través d’un Decret, quines 
han de ser les condicions físiques, d’espai i tècniques 
que han de garantir un òptim funcionament del men
jador escolar.

Article 7. Accés al servei escolar de menjador

7.1. Poden utilitzar el servei escolar de menjador els/
les alumnes dels centres corresponents que així ho sol
licitin.

7.2. Poden fer també ús del servei escolar de menjador 
el professorat i el personal d’administració i de serveis 
del centre en les condicions que determini el Pla de 
funcionament de cada centre docent públic.

Article 8. Preu del servei escolar de menjador 

8.1. El Departament d’Ensenyament, a través d’una 
resolució, establirà el preu màxim de la prestació del 
servei escolar de menjador dels centres educatius que 
no podrà mai excedir de l’estudi de cost del servei.

8.2. El preu màxim fixat pel Departament d’Ensenya
ment ha de comprendre el menjar, l’atenció directa als 
alumnes durant aquest espai de temps i les estones an
teriors i posteriors.

8.3. El pagament del servei escolar de menjador s’haurà 
de fer tal i com preveu el Pla de funcionament de cada 
centre docent públic o sostingut amb fons públics, lle
vat dels alumnes que, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 9, tinguin dret a bonificació o gratuïtat del servei.

8.4. En funció dels ingressos familiars, el Pla de fun
cionament determinarà una tarifació social que modu
larà els preus a partir del preu màxim fixat pel Depar
tament.

Article 9. Bonificacions i gratuïtat del servei 
escolar de menjador 

9.1 El servei escolar de menjador mantindrà unes bo
nificacions, des del 50% fins al 100%, en funció de la 
renda de les famílies, per aquells alumnes que hagin 
de desplaçarse fora del seu municipi de residència.

9.2 El servei escolar de menjador mantindrà unes bo
nificacions, des del 50% fins al 100%, en funció de la 
renda de les famílies, per aquells alumnes que hagin 
de desplaçarse més de cinc quilòmetres per rebre el 
servei escolar de menjador.

9.3 El servei escolar de menjador serà gratuït per a 
aquells alumnes que tinguin una situació econòmica 
familiar de vulnerabilitat i/o en risc d’exclusió social, 
segons informes dels Serveis Socials preceptius.

9.4. La tipologia de bonificació i/o ajuda que corres
pon a cada alumne serà determinada pels Serveis So
cials de l’Ajuntament on estigui ubicat el centre educa
tiu, un cop informat el Departament d’Ensenyament.

9.5. En qualsevol cas, les ajudes i/o bonificacions seran 
conegudes per les famílies a l’inici del curs escolar, és a 
dir, abans de l’1 de setembre; i hauran de ferse efectives 
de la forma més immediata possible sense que suposi 
mai un avançament de l’import per part de les famílies.

9.6. El Departament d’Ensenyament, a través dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, té l’obli
gació de garantir una partida oberta per donar respos
ta a les necessitats d’emergència que se’n derivin de la 
garantia del servei escolar de menjador.

Article 10. Gestió del servei escolar 
de menjador 

10.1. La gestió del servei escolar de menjador es prestarà 
prioritàriament per qualsevol de les següents modalitats: 
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a) Els ajuntaments i/o consells comarcals que així ho 
sol·licitin podran convenir el servei de menjador esco
lar amb el Departament d’Ensenyament.

b) Gestionant el centre, directament o a través de 
l’AMPA o l’entitat creada per a tal efecte, d’acord amb 
el Pla de funcionament del servei de menjador escolar.

10.2. De manera excepcional, i prèvia autorització i 
justificació dels Serveis Territorials corresponents, 
també es podrà gestionar a través de les següents mo
dalitats: 

a) Mitjançant la concessió del servei a una empresa del 
sector.

b) Contractant el subministrament diari de menjars 
elaborats i, en el seu cas, la seva distribució i el servei 
amb una empresa del sector.

c) A través de convenis amb altres establiments oberts 
al públic, entitats o institucions que ofereixin garantia 
suficient de la correcta prestació del servei.

10.3. En cas d’una gestió excepcional del servei de men
jador escolar recollida al punt 10.2, aquesta es farà 
amb garanties de transparència homòlogues a qualse
vol servei públic.

Article 11. Condició del personal laboral del 
servei escolar de menjador 

11.1. El personal laboral que presti serveis als menja
dors escolars tindrà la consideració de personal d’ad
ministració i serveis.

11.2. En qualsevols dels models anteriors de gestió del 
servei, les persones contractades per a prestar el servei 
escolar de menjador estaran regulades segons la legis
lació corresponent.

11.3. El personal encarregat de la gestió dels menja
dors escolars tindran una formació i titulació específi
ca amb continguts pedagògics.

Article 12. Elaboració i qualitat dels productes 
alimentaris 

Els menjars s’elaboraran i manipularan en les condi
cions d’higiene, salubritat i qualitat que estableixen 
les disposicions tècnicsanitàries vigents. A aquests 
efectes, el personal de menjador i cuina haurà d’es
tar en possessió del carnet de manipulador d’aliments, 
d’acord amb la normativa aplicable.

Article 13. Garantia de dieta equilibrada, sana 
i adaptada A les condicions 

13.1. Les autoritats sanitàries competents vetllaran per 
a què els àpats servits als centres educatius públics i 
sostinguts amb fons públics siguin variats, equilibrats i 
estiguin adaptats a les necessitats nutricionals de cada 
grup d’edat. Seran supervisats per professionals amb 
formació acreditada en nutrició humana i dietètica.

13.2. El Departament d’Ensenyament elaborarà les re
comanacions nutricionals i assessorà els centres en
carregats del servei escolar de menjador, de forma co
ordinada amb el Departament de Sanitat.

13.3. Els centres educatius tindran en compte, d’acord 
al que estableix l’article 14 de la present Llei, els alum
nes amb necessitats alimentàries especials.

Article 14. Usuaris/es del servei amb necessitats 
alimentàries especials 

14.1. Són considerats alumnes amb necessitats alimen
tàries especials aquell alumnat amb al·lèrgies o into
leràncies alimentàries, diagnosticades per especialis
tes, i que, mitjançant el certificat mèdic corresponent, 
acreditin la impossibilitat d’ingerir determinats ali
ments que perjudiquen la seva salut.

14.2. El servei de menjador escolar ha de garantir 
un menú especial, adaptat a aquestes al·lèrgies o in
toleràncies, també en el cas d’intolerància al gluten i 
alumnes diabètics, per aquells alumnes que siguin di
agnosticats com a alumnat amb necessitats alimentà
ries especials.

14.3. El Departament d’Ensenyament, en col·laboració 
amb el Departament de Salut, elaborarà un protocol de 
tractament de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentà
ries, especialment la celiaquia i la diabetis.

14.4. El servei de menjador escolar també tindrà en 
compte menús específics per qüestions culturals o re
ligioses segons el Pla de funcionament de cada centre.

Article 15. Dret a la informació de les famílies 

15.1. La direcció del centre educatiu informarà les fa
mílies o tutors legals de l’alumnat, abans de l’inici del 
curs escolar, del Pla de funcionament del servei esco
lar de menjador.

15.2. La direcció del centre educatiu ha de proporci
onar les famílies o els tutors legals de l’alumnat, in
closos aquells amb necessitats alimentàries especials 
(intoleràncies, al·lèrgies o altres malalties que així ho 
exigeixin), la programació mensual dels menús, de la 
manera més clara i detallada possible.

Article 16. Garanties de funcionament 
del menjador escolar 

El Departament d’Ensenyament és l’organisme com
petent que vetllarà pel compliment de les obligacions 
que se’n deriven de la present Llei.

Disposicions addicionals

Primera. El Departament d’Ensenyament garantirà de 
forma reglamentària l’accés als àpats corresponents a 
tots aquells alumnes que, per condicions socioeconò
miques o risc de vulnerabilitat social així ho reque
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reixin, d’acord amb el que s’estableix en l’article 3.1. 
d’aquesta Llei.

En els centres de secundària que tinguin establerta 
una jornada lectiva compactada el Departament d’En
senyament garantirà mitjançant altres fórmules la su
ficiència alimentària de l’alumnat que ho requereixi.

Segona. Tots els infants que tinguin gratuïtat d’accés 
al servei de menjador escolar per qüestions de renda 
i/o per risc d’exclusió social, tindran garantit, per part 
de la Generalitat de Catalunya, l’accés als àpats cor
responents també en períodes no lectius, especialment 
durant les vacances d’estiu, de primavera i d’hivern.

Tercera. Els Consells Comarcals i Ajuntaments que, 
d’acord amb el que disposa el decret 219/1989, d’1 
d’agost, de delegació de competències de la Generali
tat a les comarques en matèria d’ensenyament, vulguin 
assolir la competència per a la gestió dels menjadors 
escolars, hauran de subscriure el corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament.

Quarta. El Departament d’Ensenyament promourà 
l’alimentació ecològica i de quilòmetre zero (produc
tes autòctons) com a base fonamental del servei esco
lar de menjador.

Cinquena. Als centres educatius no es permet la ven
da d’aliments i begudes amb un alt contingut en àcids 
grassos saturats, àcids grassos trans, sal i sucres.

Sisena. Qualsevol campanya o patrocini que vulgui 
incidir en l’àmbit escolar haurà d’anar acompanya
da d’un certificat del Departament d’Ensenyament 
que acrediti que la campanya compleixi els requisits 
als quals obliga la mesura 7 de l’article 40 de la Llei 
17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nu
trició.

Disposició transitòria única

Les persones que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei re
bin alguna prestació, ajuda i/o bonificació en concepte 
de beca menjador passen automàticament a percebre 
la bonificació i/o gratuïtat del servei escolar de menja
dor sempre que mantinguin les condicions reconegu
des en l’article 8 de la present llei.

Disposicions finals

Disposició final primera

Es faculta al Govern de la Generalitat de Catalunya 
per dictar, en el termini de tres mesos, des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, les normes necessàries per a 
desenvoluparla i aplicarla.

Disposició final segona

El Govern ha d’habilitar per a cada exercici pressu
postari la partida oportuna en els corresponents pro

jectes de llei de pressupostos per garantir l’aplicació 
d’aquesta Llei.

Disposició final tercera

Els preceptes que eventualment comportessin la rea
lització de despeses amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exer
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICVEUiA Portaveu adjunt GP ICVEUiA 

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 202-00067/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 76225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia SánchezCamacho i Pérez, presidenta, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser
ra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, Ma
ría José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Mar
tí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pé
rez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Lu
na vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría San
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro
posició de llei següent: 

Exposició de motius

La llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresi
dents de la Generalitat, preveu el reconeixement, les 
atencions i els suports a les persones que han exercit el 
càrrec de president o presidenta de la Generalitat, per 
tal de donar la màxima dignitat i decòrum als que ha
gin ostentat tan alta responsabilitat.

La llei però, no contempla les conseqüències que es 
podrien derivar de la condemna o la concurrència de 
circumstàncies sobrevingudes que puguin desmerèi
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xer de forma notòria la dignitat dels expresidents de 
la Generalitat.

Per tal d’esmenar aquesta omissió i amb l’objectiu de 
preservar la dignitat i la rellevància pública de la insti
tució és necessari adoptar la present proposició de llei.

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

Proposició de llei de modificació 
de la llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut 
dels expresidents de la generalitat

Article 1

D’addició d’un nou article 8 a la Llei 6/2003, de 22 
d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, 
amb el text següent: 

«Article 8. Pèrdua dels drets, reconeixements, atenció 
i suports

»Els expresidents de la Generalitat perdran els drets, 
els reconeixements, les atencions i suports que deriven 
d’aquesta llei en el cas de condemna ferma per delic
te, pel reconeixement de la comissió de fets delictius o 
per haver comés alguna il·legalitat greu o dut a terme 
activitats incompatibles amb la dignitat i el decòrum 
exigibles a aquells que han exercit el càrrec.»

Article 2

D’addició d’un nou article 9 a la Llei 6/2003, de 22 
d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, 
amb el text següent: 

«Article 9. Devolució de l’assignació mensual i la pen
sió vitalícia

»La pèrdua dels drets, reconeixements, atenció i su
ports comportarà l’obligació de retornar els emolu
ments i les altres compensacions rebudes en concepte 
d’assignació mensual i pensió vitalícia des del moment 
que li va ser reconegut el dret a percebreles.»

Disposicions finals

Primera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor a l’endemà d’haver estat pu
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents referents a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

La llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresi
dents de la Generalitat, preveu el reconeixement, les 
atencions i els suports a les persones que han exercit el 

càrrec de president o presidenta de la Generalitat, per 
tal de donar la màxima dignitat i decòrum als que ha
gin ostentat tan alta responsabilitat.

La llei però, no contempla les conseqüències que es 
podrien derivar de la condemna o la concurrència de 
circumstàncies sobrevingudes que puguin desmerèi
xer de forma notòria la dignitat dels expresidents de 
la Generalitat.

Per tal d’esmenar aquesta omissió i amb l’objectiu de 
preservar la dignitat i la rellevància pública de la insti
tució és necessari adoptar la present proposició de llei.

2. Normativa afectada

– Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresi
dents de la Generalitat.

3. Afectacions pressupostàries

Les despeses que pugui comportar els preceptes 
d’aquesta proposició de llei, tindran efectes a partir de 
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos correspo
nent a l’exercici posterior a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014 

Alícia SánchezCamacho i Pérez, presidenta, i Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, i Santi Rodríguez i Ser
ra, portaveu adjunt, i Pere Calbó i Roca, i María José 
García Cuevas, Alícia Alegret Martí, Eva García Ro
dríguez, Dolors López Aguilar, Ma Dolors Montser
rat i Culleré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio Co
to Roquet, Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, 
Rafael Luna Vivas, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Ser
gio Santamaría Santigosa, diputades del GP PPC

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 202-00068/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 76275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenta la propo
sició de llei de modificació de la Llei 6/2003, de 22 de 
abril, de l’Estatut dels expresidents de la Generalitat.

Exposició de motius

La racionalización y la austeridad de la administra
ción pública deben regir los principios de actuación 
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del legislador y las condiciones laborales de los repre
sentantes públicos.

El estatuto de los ex presidentes de la Generalitat no 
cumple con estos preceptos y establece unos medios 
materiales y asignaciones económicas excesivas para 
un ex presidente de una comunidad autónoma, ya que 
de facto le otorga rango de presidente de un estado, 
generando, como ya sucede en algunas comunidades 
autónomas, un gasto improcedente de recursos públi
cos. Es por ello que Ciutadans propone la revisión y 
supresión de estas estructuras políticas y asignación 
de recursos públicos.

Asimismo, en una época en la que padecemos una cri
sis económica sin precedentes, donde las políticas de 
recortes presupuestarios afectan de modo directo a los 
derechos sociales y la calidad en las prestaciones de 
servicios públicos a los ciudadanos, consideramos jus
tificado, conveniente y necesario presentar esta propo
sición de modificación de ley.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta
dans presenta la siguiente

Proposición de ley de modificación de la Ley 
6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los 
expresidentes de la Generalitat 

Artículo 1

Se modifica el artículo 1 de la Ley 6/2003, de 22 de 
abril, que queda redactado del modo siguiente: 

«Los expresidentes de la Generalitat disfrutan, a partir 
del cese de su actividad, del reconocimiento, la aten
ción y el apoyo debidos, conforme a las funciones y 
las responsabilidades ejercidas. En caso de que un ex 
presidente de la Generalitat incurriera en actividades 
inadecuadas, delictivas o ilegales el Parlament de Ca
talunya, por mayoría de sus miembros, podrá retirarle 
todos los privilegios y prerrogativas otorgados».

Artículo 2

Se modifica el artículo 2 de la Ley 6/2003, de 22 de 
abril, que queda redactado del modo siguiente: 

«Las personas que han ejercido el cargo de presidente 
o presidenta de la Generalitat tienen derecho a perci
bir, por un período equivalente a la mitad del tiem
po que han permanecido en el cargo y, como máximo, 
por una legislatura, una asignación mensual equiva
lente al 40% de la retribución mensual que correspon
de al ejercicio del cargo de presidente o presidenta de 
la Generalitat. Esta asignación será incompatible con 
cualquier otra retribución o pensión que en su caso pu
dieran percibir».

Artículo 3

Se modifica el artículo 3 de la Ley 6/2003, de 22 de 
abril, que queda redactado del modo siguiente: 

«Los ex presidentes de la Generalitat tienen derecho a 
percibir una pensión de jubilación consistente en una 
asignación mensual equivalente al 35% de la retribu
ción mensual que corresponde al ejercicio del cargo de 
presidente o presidenta de la Generalitat».

Artículo 4 

Se modifica el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 22 de 
abril, que queda redactado del modo siguiente: 

«El cónyuge viudo no separado legalmente o el otro 
miembro o de la pareja, en el caso de uniones esta
bles de pareja, de un ex presidente o ex presidenta de 
la Generalitat con derecho a pensión de jubilación, de 
acuerdo con el artículo 3, tiene derecho, mientras per
manezca en dicha situación, a percibir una pensión de 
jubilación equivalente al 50% de la pensión establecida 
en el artículo 3. En el caso de muerte del cónyuge viu
do, la pensión debe beneficiar en la misma cuantía a los 
hijos menores hasta que alcancen la mayoría de edad».

Artículo 5

Se suprime el artículo 7 de la Ley 6/2003, de 22 de 
abril.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Rectificació del text presentat
Reg. 76141 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, comunica a la Mesa del Parlament que 
ha advertit l’errada següent en la Proposta de Resolu
ció amb número de tramitació 25001225/10, presen
tada el dia 23 de juliol de 2014 i amb número de regis
tre 75162.

On hi diu: 

«Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías Sánchez, 
portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Dolors 
Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Ini
ciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alter
nativa, Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Par
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa, Joan Mena Arca, portaveu ad
junt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.»

Hi ha de dir: 

«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.»

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Proposta de resolució sobre la rectificació 
del plec de condicions tècniques del servei 
del transport sanitari
Tram. 250-01239/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 76186 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenta la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Al Principat, en l’actualitat, les tasques d’assistència 
i trasllat de les emergències mèdiques, les realitza el 
SEM, segons l’acord signat amb el CatSalut, amb 5 ti
pus de mitjans: 

– Unitats de Suport Vital Bàsic (USVB) ambulància 
amb 2 Tècnics en Transport Sanitari (TTS)

– Unitats de Suport Vital Avançat (USVA) ambulància 
amb un TTS, infermer/a i metge/ssa 

– Unitats de Suport Vital Intermig (USVI) ambulància 
amb un TTS i infermer/a

– Vehicle de Intervenció Ràpida (VIR) un cotxe amb 
TTS i metge/ssa; 

– Helicòpters medicalitzats (MAER)

Durant els darrers mesos, sobretot, a partir de la publi
cació dels plecs de condicions tècniques de l’expedient 
obert del Servei del Transport Sanitari a Catalunya, 
hem rebut moltes denuncies i consultes sobre les in
formacions que arriben referents a les intencions del 
SEM de canviar el model d’assistència actual. Aquest 
canvi es basa en la transformació, divisió, d’algunes 
USVA en dues unitats, que es poden entendre incom
pletes: un VIR i una USVI.

Aquest canvi perjudica la qualitat de l’assistència i in
cidirà de forma molt negativa en el servei que rebran 
els/les usuaris/es, segons la pròpia experiència de les 
treballadores i treballadors del SEM acredita. I les raons 
coincideixen amb alguns dels arguments exposats en 
la proposta de resolució pel manteniment dels metges 
en les USVA de Blanes i Calella votada a la sessió de 
la Comissió de Salut del 3 de juliol de 2014.

El nou model augmentarà de forma perillosa el temps 
de l’assistència mèdica precoç, de vital importància 
sobretot en totes aquelles patologies tempsdependent 
on la supervivència va estretament lligada a un diag
nòstic precoç, així com l’administració del tractament 
adient. Temps que augmenten si, com proposa el nou 
model, assignen a les actuacions recursos incomplets. 
Si s’envia una USVI (sense metge/ssa) davant d’un ma
lalt crític (tempsdependent) haurà de sol·licitar recol
zament d’una unitat amb dotació mèdica, endarrerint 
l’assistència necessària. I en el supòsit que els criteris 
de coordinació determinin que el servei es susceptible 
de medicalització, mig útil serà l’assignació d’un VIR

Respecte l’administració del tractament pautat és ne
cessària la presencia d’un/a infermer/a, i els VIR no la 
podran assumir per falta de personal entrenat. Sense 
oblidar que la Llei 29/2006 de garanties i ús racional 
dels medicaments i la Llei 44/2003 d’ordenació de les 
professions sanitàries fixen clarament a qui correspon 
les funcions de diagnòstic i de prescripció així com les 
tasques de cura i higiene.

D’altre banda tenim present la opinió dels/les treba
lladors/es, que com a experts en el seu àmbit exposen 
la complexitat i limitacions de treballar en equips re
duïts davant de ferits complexos. Cada professional té 
definides les seves funcions de forma molt clara, en
cara que no estigui contemplat en ningun document, 
la falta de presencia d’alguns d’ells comporta una so
brecàrrega per la resta de membres de l’equip assisten
cial fet que va en detriment de L’atenció que rebrà el/
la pacient.
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Malgrat que la Direcció del SEM defensa l’especial 
preparació dels seus diplomats, existeix una certa in
congruència en els criteris interns per l’activació dels 
diferents recursos. Segons aquests criteris, les USVI 
no poden realitzar trasllats interhospitalaris de malalts 
tractats, que per definició han d’estar estabilitzats. Pe
rò sí assumeixen la responsabilitat d’atendre aquestes 
patologies en situació aguda, pacients inestables, en la 
primera resposta i en entorns incontrolats.

Desprès d’avaluar el model actual, la seva teoria i im
plantació, així com el seu funcionament real, creiem 
que amb el nou canvi de model no s’han valorat totes 
les possibilitats d’optimització. Aquest nou sistema de 
divisió d’unitats pretén escenificar un creixement en el 
nombre d’unitats en detriment de la qualitat de l’aten
ció i la minimització dels riscos.

Per aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent: 

Proposta de resolució

Instar al govern de la Generalitat a rectificar el plec de 
condicions tècniques del Servei pel Transport Sanitari 
a Catalunya respecte el model de les unitats sanitàries 
a fi d’evitar la dissociació i divisió d’algunes USVA en 
dues unitats: un VIR i una USVI.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre el projecte de la 
pota sud entre la carretera C-17 i l’eix Trans-
versal per Vic i Santa Eugènia de Berga
Tram. 250-01240/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 76365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol
sona, diputat, Hortènsia Grau Juan, diputada, Laura 
Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Ini
ciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alter
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro
posta de resolució següent per deixar sense efecte el 
projecte de vial Pota Sud que ha de connectar la C17 
i l’Eix Transversal a través de Vic i Santa Eugènia de 
Berga, per tal que sigui substanciada davant la Comis
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Pla Parcial Territorial de les Comarques Centrals 
(2008) va incorporar una proposta d’infraestructures 
amb un traçat de l’Eix transversal pel sud de Vic que in
cloïa la previsió d’un possible vial que permetria la con
nexió entre Santa Eugènia de Berga i la ciutat de Vic.

L’Ajuntament de Vic està promovent el projecte de vial 
que ha de connectar la C17 i l’Eix Transversal pel sud 
de la ciutat, a través de Vic i Santa Eugènia de Berga 
per tal d’afavorir la mobilitat del transport de merca
deries al polígon de Santa Eugènia de Berga.

No obstant aquelles previsions del planejament, el 
cert és que, en l’actualitat, la mobilitat del transport 
de mercaderies i la connectivitat de la C17 amb els 
polígons industrials al llevant de la ciutat de Vic es
tà plenament cobert amb la circumval·lació de l’Eix 
Transversal al nord de la ciutat, i no ha d’implicar en 
cap cas, la incursió de vehicles de mercaderies dins la 
trama urbana de la ciutat de Vic.

La situació econòmica de la Generalitat i de les admi
nistracions locals afectades no justifiquen que aquesta 
sigui una actuació necessària ni molt menys justificada.

D’altra part, tant els veïns dels barris de Vic, de la Ser
ra Senferm i Santa Anna, com els veïns de Sant Eu
gènia de Berga i entitats agràries com la JARC s’han 
mostrat contraris a la implementació d’aquesta infra
estructura.

Cal tenir en compte que la infraestructura projectada 
entre Vic i Santa Eugènia de Berga ocuparia una part 
de sòl amb un alt valor agrícola, ambiental i paisat
gístic i ocuparia part del recorregut ambiental del sud 
del riu Gurri, ocupant els meandres característics del 
riu que són un reflex del curs meandriforme que té el 
Gurri quan travessa la Plana de Vic, ocasionant així 
un greu impacte ecològic.

Així mateix el recorregut del projecte de vial de la 
«pota Sud» podria afectar la font dels Frares, redesco
berta recentment, i que ha estat històricament un lloc 
molt popular per els vigatans, i d’altra part el Grup de 
Defensa del Ter ha fet una proposta per recuperar o 
catalogar les rescloses de l’entorn, font i origen d’anti
gues sèquies d’horta o molins propers a l’indret on ara 
s’ha redescobert la font, a l’entorn de la riera de Vila
lleons i el riu Gurri. Tots ells, elements patrimonials 
importants del passat dels dos municipis, Vic i Santa 
Eugènia de Berga.

Es fa del tot necessari preservar, com a irrenunciables, 
la integritat dels espais agrícoles de l’entorn urbà de la 
ciutat de Vic, i el rebuig de qualsevol infraestructura 
que pugui afectar negativament aquests espais i evi
tarne la seva fragmentació, particularment en aque
lles àrees que mantenen més integritat i naturalitat.
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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 al Govern a deixar 
sense efecte el projecte de vial «Pota Sud» que havia 
de connectar la C17 i l’Eix Transversal a través de Vic 
i Santa Eugènia de Berga, i no realitzar cap més tràmit 
d’aprovació ni de contractació del mateix, per resultar 
innecessari i inconvenient.

Palau del Parlament, 4 d’agost de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Salvador Milà i Sol
sona, Hortènsia Grau Juan, Laura Massana Mas, dipu
tats del GP ICVEUiA

Proposta de resolució sobre els incompli-
ments de la normativa sobre seguretat de la 
maquinària industrial
Tram. 250-01241/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 76385 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 sobre la millora del seguiment d’incompliments 
i no conformitats en màquines per tal que sigui subs
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La Inspecció de Treball de Catalunya esta detectant 
que hi ha un elevat nivell d’incompliments i/o de no 
conformitats en les reglamentacions de seguretat en 
màquines. Molts d’aquests incompliments, i moltes 
d’aquestes no conformitats, estan relacionats amb la 
identificació del fabricant, amb irregularitats en el 
marcatge CE, amb el manual d’instruccions i en la de
claració de conformitat. El resultat és que, un elevat 
percentatge dels accidents que passen durant l’ús de 
màquines, poden ser causades per incompliments i/o 
per no conformitats atribuïbles als seus fabricants.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga als fa
bricants, importadors i subministradors de màquines 
a assegurar que aquesta no constitueix una font de pe
rill per als treballadors i treballadores que les utilitzin, 

sempre i quan s’instal·lin i s’utilitzin en les condicions 
per ells recomanats, i el RD 1215/97 sobre equips de 
treball, obliga a les empreses usuàries a que només pu
guin adquirir màquines que compleixin les reglamen
tacions que els hi són d’aplicació. Els fabricants estan 
obligats a complir amb uns requisits essencials de se
guretat i salut, que són els que han de garantir la segu
retat i salut dels treballadors i treballadores que utilit
zen les màquines.

La Inspecció de Treball de Catalunya només té com
petències amb les empreses usuàries de les màquines. 
La competència sobre els fabricants de maquinària 
recau en la Secció de Seguretat i Qualitat Industrial. 
Ambdós organismes pertanyen al Departament d’Em
presa i Ocupació.

Els fabricants de maquinària, al rebre les comunicaci
ons dels incompliment i/o no conformitats d’una mà
quina que han fabricat, serien els primers interessats 
en solucionar qualsevol problema de la maquina per 
ells fabricada, per la màquina en qüestió o per altres 
que pugui fabricar en el futur. Aquestes comunicaci
ons contribuirien d’una manera positiva a potenciar en 
fase de disseny la fabricació de les màquines, tant a 
efectes funcionals com de seguretat i salut.

Per altra banda, els fabricants són els que estan en mi
llors condicions per solucionar els incompliments i les 
no conformitats de les seves pròpies màquines.

Considerant que en la majoria de casos els incompli
ments tenen un origen en la fase de disseny de la ma
quinària, el control administratiu contribuiria a que 
els fabricants integressin la seguretat durant la fase de 
disseny, i això milloraria la seguretat de les màquines i 
la competitivitat de les empreses. Per tant, si els fabri
cants de maquinària rebessin les comunicacions d’in
compliments o no conformitats de les seves màquines, 
hi hauria un efecte positiu, ja que es posaria en evidèn
cia que hi ha control administratiu, i es podrien resol
dre els incompliments i/o les no conformitats.

A l’actualitat no existeix un canal establert i normalit
zat entre les administracions competents mencionades 
i en el marc del Departament d’Empresa i Ocupació 
en el que es troben. Si existís aquest canal entre la Ins
pecció de Treball de Catalunya i la Secció de Segure
tat i Qualitat Industrial, es milloraria la seguretat de 
les màquines fins assolir la excel·lència i es milloraria 
la competitivitat dels fabricants i dels seus importa
dors.

A més a més es facilitaria la feina dels Inspectors de 
la Inspecció de Treball de Catalunya, donat que sim
plement haurien de comunicar a la secció de Qualitat 
i Seguretat Industrial al seu parer sobre els incompli
ments i/o no conformitats, sense la necessitat d’esperar 
cap resposta per part d’aquest organisme, i limitantse 
a que l’empresa els solucioni, podent obrar en conse
qüència en cas negatiu.
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També facilitaria la feina dels tècnics de la Secció de 
Qualitat i Seguretat Industrial perquè només haurien 
d’actuar com a canal de comunicació sense necessitat 
d’elaborar cap informe, havent de requerir del fabri
cant, si fos el cas, l’expedient tècnic de fabricació, i 
havent de ser el fabricant qui hagi de demostrar si la 
màquina compleix amb els requisits essencials de se
guretat i salut.

Crear aquest canal de comunicació no comportaria 
cap augment de recursos materials ni humans per por
tarho a terme, i per tant no suposaria cap cost addici
onal ni cap despesa afegida.

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 de la Ge
neralitat a: 

1. Establir un canal de comunicació entre la Inspecció 
de Treball de Catalunya i la Secció de Seguretat i Qua
litat Industrial, ambdós del Departament d’Empresa i 
Ocupació, pel que afecta als incompliments i/o a les 
no conformitats relacionades amb la seguretat de les 
maquines.

2. Elaborar un acord de col·laboració entre la Inspecció 
de Treball de Catalunya i la Secció Seguretat i Quali
tat Industrial per crear aquest canal de comunicació, 
de manera que quan des de la Inspecció de Treball de 
Catalunya es detectin incompliments i/o no conformi
tats en màquines, es comuniquin a l’empresa usuària 
de la màquina i a la Secció de Seguretat i Qualitat In
dustrial, i que aquesta última ho faci saber al fabricant 
de la maquina, o al seu representant legalment esta
blert en la Comunitat Europea.

3. Establir els mecanismes pels quals, si els incompli
ments i/o no conformitats persisteixen, les administra
cions competents puguin actuar en conseqüència.

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICVEUiA Diputat GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la retirada de 
les subvencions al portal Vilaweb
Tram. 250-01242/10

Presentació
Portaveu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 76460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposición de motivos

El portal de internet http://www.vilaweb.cat/, una de 
las cabeceras de referencia en lengua catalana, tie
ne como su principal vía de ingresos las subvencio
nes que recibe anualmente de la Generalitat. En 
2013 recibió 99.344,32 euros; en 2012, 71.000 eu
ros; en 2011, 83.696 euros; en 2010, 213.211,24 euros; 
en 2009, 145.000 euros; en 2008, 374.920 euros; en 
2007, 276.198 euros. Es decir, una cifra cercana a los 
1.200.000 euros en tan sólo siete años.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a retirar todas las subvenciones públicas que 
recibe el portal de internet http://www.vilaweb.cat/ y 
destinar el importe correspondiente a la prestación de 
los servicios básicos de salud, educación y bienestar 
para todos los ciudadanos de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 19 de agosto de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portavoz del GP de C’s

Proposta de resolució sobre les actuacions 
restrictives dels drets del personal sanitari 
no facultatiu jubilat
Tram. 250-01243/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 76815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Mar
tínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 

http://www.vilaweb.cat/
http://www.vilaweb.cat/
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resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les persones que prestaven serveis com a personal sa
nitari no facultatiu a l’ICS, i que es troben en situació 
de jubilació, s’han vist afectades en els darrers anys 
per diverses actuacions i resolucions administratives 
que, malgrat els reiterats requeriments fets pel Síndic 
de Greuges, no han estat corregides ni revisades per 
l’Administració. Una d’aquestes decisions administra
tives ha estat la de mantenir la denegació de l’abona
ment del complement de pensió corresponent a la ca
torzena paga de l’any 2012, tot i que la interpretació 
normativa que fa l’Administració es radicalment opo
sada a la interpretació feta a les altres Comunitats Au
tònomes d’Espanya.

Amb posterioritat a aquesta decisió administrativa, 
l’ICS ha decidit una nova mesura restrictiva de drets 
i havers respecte aquest personal jubilat, procedint a 
comunicar a les persones que es van jubilar abans de 
l’1 d’abril de 2005, que la quantia econòmica recone
guda per l’ICS en virtut del concepte de complement 
de pensió de jubilació es veurà reduït en la mateixa 
quantia que l’increment experimentat per la pensió de 
jubilació a càrrec de l’INSS.

L’any 2005 es va plantejar ja una mesura similar a la 
que ara s’ha decidit imposar. No obstant això, aquesta 
mesura va ser anul·lada per l’Acord de la Comissió Per
manent de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat 
celebrada en data 17 de març de 2005 i que tenia com 
ordre del dia la revisió del complement de pensió. En 
aquell moment, i com consta en l’acta de l’Acord, l’ICS 
va acceptar aplicar les reiterades Sentències del Tribu
nal Suprem, entre les que destaca la de 26.6.1996, se
guint els següents criteris: 

– Aplicar a les persones que es jubilin a partir de 
l’1.04.2005 l’article 151 de l’Estatut Marc del perso
nal sanitari no facultatiu, reconegut a l’Estatut Marc 
del personal estatutari, d’acord amb es criteris del TS.

– No repercutir aquesta aplicació a les persones ja ju
bilades i que venien perceben el complement de pensió 
amb anterioritat a la data d’1.04.2005.

També es recollia en aquest Acord que es remetria co
municació a totes les persones jubilades amb anterio
ritat a aquesta data posant de manifest que no els seria 
d’aplicació la mesura, tal com es va fer de forma per
sonal i individualitzada.

Per tant, la decisió que ara s’ha pres i que ja s’ha fet 
efectiva, consistent en reduir la quantia del comple
ment de pensió de jubilació a les persones jubila
des amb anterioritat a la data d’1.04.2005, infringeix 
l’Acord de la Comissió Permanent de la Mesa Secto
rial de Negociació de Sanitat de data 17 de març de 
2005, i vulnera el principi de bona fe, el deure de co

herència i la doctrina de vinculació dels propis actes 
per part de l’Administració.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Ciuta
dans, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a: 

1. Donar compliment a les recomanacions fetes pel 
Síndic de Greuges al Departament de Salut en relació 
a les actuacions i resolucions restrictives de drets i ha
vers que s’han imposat al personal jubilat de l’ICS en 
els darrers dos anys.

2. Revisar la decisió de mantenir la denegació de 
l’abonament del complement de pensió corresponent 
a la catorzena paga de l’any 2012, i ferho aplicant la 
mateixa interpretació normativa que s’ha fet en altres 
Comunitats Autònomes d’Espanya, posant fi a una 
greu discriminació en perjudici d’aquest grup de ciu
tadans sense cap element justificatiu.

3. Deixar sense efecte les resolucions, actuacions i co
municacions relacionades i dirigides a reduir el com
plement de pensió de jubilació, que afectin a les perso
nes jubilades amb anterioritat a l’1 d’abril de 2005, tal 
com es venia fent en virtut de l’Acord de la Comissió 
Permanent de la Mesa Sectorial de negociació de Sa
nitat de data 17 de març de 2005.

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014

Carina Mejías Sánchez Carme Pérez Martínez
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 
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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 14/2014, sobre l’Autoritat del Transport 
Metropolità, corresponent al 2010, al 2011 i 
al 2012
Tram. 256-00035/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 76382 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra
metreus, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fiscalit
zació núm. 14/2014, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), 
exercicis 2010, 2011 i 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludarvos ben atentament.

Barcelona, 6 d’agost 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 proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 09.09.2014 al 
23.09.2014).
Finiment del termini: 25.09.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.09.2014.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de la Constitució
Tram. 270-00013/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, president, Maurici Lucena i 
Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 87.2 i 166 
de la Constitució, 61, b) de l’Estatut de Autonomia i el 
154 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la proposició de llei següent.

Així mateix, d’acord amb l’article 154.2 del Regla
ment del Parlament, el Grup Parlamentari Socialista 
sol·licita que la present iniciativa parlamentària sigui 
tramitada directament en lectura única.

Exposició de motius

I

La Constitució de 1978 transformà l’Estat centralista 
i unitari que era Espanya sota el règim franquista en 
un Estat d’estructura complexa, que distribueix poders 
entre l’Estat i les Comunitats Autònomes com entitats 
subestatals de caràcter polític i territorial. La Consti
tució es formulà amb caràcter obert a fi de permetre la 
seva concreció i la seva evolució a posteriori.

El caràcter obert de la Constitució era aconsellable el 
1978 ja que era difícil anticipar solucions a les neces
sitats polítiques d’un sistema basat en les Comunitats 
Autònomes, quan ni tan sols se sabia quantes i quines 
serien. Aquest caràcter obert és el que ha permès el 
fort desenvolupament i consolidació de l’Estat de les 
Autonomies.

Així, durant els últims 20 anys del passat segle xx, la 
Constitució va permetre una forta descentralització en 
molts aspectes, tot i que en alguns casos van continu
ar les inèrcies centralistes tradicionals. En tot cas, els 
grans canvis realitzats en els anys vuitanta i noranta 
no varen ser acompanyats per les corresponents refor
mes de la Constitució, com demanaven els experts. Per 
exemple, l’ingrés d’Espanya a la Comunitat Econòmi
ca Europea, que va modificar de forma substancial les 
competències de l’Estat i de les comunitats autònomes 
no es va reflectir en cap canvi constitucional. En segon 
lloc, les successives reformes del finançament autonò
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mic, una cada cinc anys pràcticament, anaven modi
ficant el marc normatiu fixat a la LOFCA, però sense 
proporcionar la desitjable garantia constitucional. En 
tercer lloc, la necessitat de reformar el Senat per con
vertirlo realment en una Cambra autonòmica es va 
aprovar per unanimitat del propi Senat el 1994, però 
encara no s’ha portat a terme. I, en quart lloc, en els 
últims quinze anys, la voluntat d’ampliar l’autogovern 
per part d’algunes comunitats autònomes ha topat amb 
seriosos problemes d’encaix constitucional.

Així doncs, l’Estat autonòmic, després d’adquirir un 
grau notable de descentralització, s’ha vist limitat per 
la incapacitat de reformar la Constitució adaptantla a 
l’envergadura i complexitat que va adquirir l’Estat au
tonòmic.

Avui, l’únic marc que pot donar resposta a les defici
ències del nostre model institucional i autonòmic es 
troba en el desenvolupament federal de la nostra Cons
titució. El model federal, experimentat llargament i sa
tisfactòria per Estats molt diversos, és el que ens pro
porcionarà les respostes que necessitem. Alguns dels 
Estats federals són els països amb majors quotes de 
desenvolupament econòmic i social, com Estats Units, 
Alemanya o Canadà. Cadascun d’ells disposa d’un sis
tema federal que s’ajusta a les seves pròpies caracterís
tiques i idiosincràsia. La ductilitat del model federal és 
la seva força, perquè permet la unió des del respecte a 
la diversitat.

Per tot això, tenint en compte que resulta urgent proce
dir a regenerar i enfortir les nostres institucions, pro
posem iniciar una reforma de la Constitució espanyola 
en un sentit federal, en la qual els aspectes fonamen
tals que haurien d’ésser objecte de reforma poden ser 
agrupats en dues grans línies.

La primera es refereix a tots aquells aspectes essenci
als i comuns en la majoria dels sistemes federals i que, 
en el nostre model actual, són o bé insuficients, o defi
cients, o inexistents, de manera que la reforma propo
sada s’orienta a introduir els instruments que permeten 
un bon funcionament dels Estats federals occidentals.

La segona línia recomana consagrar en el text consti
tucional el reconeixement dels fets diferencials exis
tents en algunes comunitats autònomes, recollint la 
possibilitat de transferir determinades competències 
de caràcter estatal a les comunitats autònomes que ho 
desitgin. D’aquesta manera, s’adequarien els concep
tes constitucionals a la pluralitat de la nació espanyola, 
i aquest reconeixement constituiria la millor garantia 
d’unió en el marc d’una diversitat entesa, precisament, 
com a patrimoni comú.

II

En molts aspectes, l’Estat autonòmic s’assembla als 
sistemes federals més avançats, però el funcionament 
de les institucions a Espanya requereix nous mecanis
mes experimentats en el federalisme comparat, que 

podrien corregir les disfuncions que patim. Les princi
pals són les següents: 

a) La distribució de competències està mal dissenya
da. Presenta molts problemes i genera un excés de li
tigis que desborda el Tribunal Constitucional. Seria 
preferible la tècnica federal clàssica, que estipula en la 
Constitució les competències que corresponen a l’Es
tat deixant totes les demés a les comunitats autònomes 
(article 148 i 149 CE).

b) En l’actualitat, les comunitats autònomes no dispo
sen d’una instància per participar en les grans decisi
ons de l’Estat, especialment en l’aprovació de les lleis 
que les afecten i en les relacions principals entre les 
pròpies comunitats autònomes amb l’Estat. En el dret 
comparat, el Consell Federal alemany, que represen
ta els governs dels Länder, sembla ser la fórmula més 
eficaç per poder organitzar la participació dels Estats 
o Länder en les decisions federals. S’anomeni Senat 
o Consell, una fórmula semblant a Espanya reforçaria 
les comunitats autònomes i el sistema en el seu conjunt 
(article 69 i 90 CE).

c) Els Estatuts d’Autonomia tenen en l’actualitat un 
caràcter jurídic ambigu, perquè són a la vegada nor
ma superior de la comunitat autònoma i llei estatal. 
Aquesta doble condició ha generat molts problemes, 
especialment en les etapes de reforma dels Estatuts. És 
preferible configurar l’Estatut com la Constitució de 
les comunitats autònomes, privantlo del caràcter de 
llei orgànica i de la funció de distribució de competèn
cies, i per aquesta raó la seva reforma només requeri
ria l’aprovació del Parlament de la comunitat autòno
ma respectiva (article 147 i 81 CE).

d) La composició del Tribunal Constitucional hauria 
d’ajustarse millor a la funció que li correspon respec
te a les comunitats autònomes, de manera que aques
tes haurien d’escollir –directa o indirectament– la 
meitat dels magistrats, com passa en el cas d’Alema
nya (article 159 CE).

e) Les relacions entre les comunitats autònomes, els 
mecanismes de les quals no es contemplen a la Cons
titució, presenten problemes i les tècniques de relació 
EstatCCAA són poc eficients i estan desequilibrades, 
de manera que la Constitució hauria de recollir alguns 
principis generals sobre la col·laboració autonòmica 
(article 145 CE), així com la participació de les comu
nitats autònomes en la Unió Europea.

f) La Constitució gairebé no conté normes sobre el fi
nançament autonòmic, de forma que la LOFCA ha de
senvolupat parcialment una funció superior a la que 
li correspon. Així mateix, el Consell de Política Fis
cal i Financera no ha aconseguit ser l’element de co
ordinació que les comunitats autònomes reclamen. Per 
aquests motius, la Constitució ha d’establir els princi
pis fonamentals del sistema de finançament, que es
sencialment són l’atribució de recursos segons les ca
pacitats d’ingrés i criteris de solidaritat que incloguin 
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el principi d’igualtat social i el d’ordinalitat (articles 
156, 157 i 158).

III

A més d’aquestes dues vessants, convé modernitzar 
el fonament del propi Estat, introduint a l’article 2 de 
la nostra Constitució la base de la pluralitat nacional 
d’Espanya: cal reconèixer que Espanya és una nació 
que, al mateix temps, està integrada per altres nacions, 
nacionalitats i regions, conforme als principis d’auto
govern, solidaritat i lleialtat federal.

Cada poble d’Espanya, organitzat fins ara com a Co
munitat Autònoma, ha d’escollir la seva denominació, 
tant en la vessant identitària (nació, nacionalitat o re
gió), com institucional (Estat o Comunitat Autònoma), 
sense que aquestes diferències recollides en els Esta
tuts o les Constitucions de les comunitats autònomes 
signifiquin cap tipus de discriminació, ni aquesta di
versitat impliqui minva de la solidaritat. Per això, és 
essencial que la Constitució consagri el principi de lle
ialtat federal com a eix de les relacions entre el govern 
federal i els ens que substitueixin les actuals comuni
tats autònomes.

IV

En la segona línia de reformes se situa el reconeixe
ment dels fets diferencials, és a dir, la asimetria en el 
reconeixement de competències de naturalesa històri
ca més estatal a algunes comunitats autònomes que ho 
sol·licitin. També s’escau contemplar, en el cas concret 
de Catalunya, la possibilitat d’incorporar al text cons
titucional els drets històrics recollits en l’art. 5 de l’Es
tatut d’Autonomia de Catalunya.

Els fets diferencials s’apunten en la pròpia Constitu
ció com a característiques específiques d’algunes co
munitats autònomes que s’han conservat al llarg de la 
història i han estat concretades i desenvolupades pels 
Estatuts d’Autonomia respectius. És el cas de la llen
gua, el dret civil i la policia a Catalunya i d’elements 
semblants en altres comunitats autònomes; el sistema 
de concert econòmic en el País Basc i Navarra; els òr
gans de govern en les illes de les Balears o Canàries. 
Seria convenient articular de forma més eficaç i con
creta aquests elements, en particular la llengua pròpia, 
que pot configurarse com a competència exclusiva en 
sentit estricte.

D’altra banda, algunes comunitats autònomes han as
sumit des del principi competències que d’altres co
munitats autònomes no han reclamat, com va suc
ceir amb l’administració penitenciària, que només 
posseeix Catalunya. En altres casos, com en matèria 
de justícia, són vàries les comunitats autònomes que 
voldrien exercir amb amplitud aquesta competència, 
al temps que altres comunitats autònomes no senten 
aquesta necessitat. Altres exemples són la policia, el 
règim local i determinats aspectes de l’acció exterior. 
La millor solució consisteix en repartir la competència 

de forma asimètrica, de manera que siguin les pròpies 
comunitats autònomes les que decideixin si exerceixen 
o no la competència. La col·laboració en aquests àm
bits, així com l’atenció als problemes que sorgeixin en 
l’exercici d’aquestes competències, s’articularia a tra
vés d’una Comissió mixta bilateral del Govern federal 
i de cadascuna de les autonomies implicades.

V

Per últim, els Estats moderns afronten els reptes que 
suposen la globalització econòmica i la creixent plu
ralitat i complexitat de les seves societats. Existeix un 
palpable malestar ciutadà pel grau d’acompliment dels 
objectius i principis rectors constitucionals en matèria 
de participació democràtica i de garantia del caràcter 
social de l’Estat. La millor garantia per a la preserva
ció del caràcter social i democràtic volgut pel constitu
ent espanyol és la recerca permanent, davant d’aquests 
reptes, de l’aprofundiment democràtic i, de manera in
destriable d’aquest objectiu, de la justícia social.

Pels motius exposats, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta per presentar a la Mesa del Congrés 
de Diputats la Proposició de llei de reforma 
de la Constitució

Article únic

Es crea una Comissió Mixta, formada per ciutadans 
experts i persones amb responsabilitats polítiques, per 
a la discussió i preparació d’una reforma constitucio
nal, amb l’objectiu d’aprofundir en el caràcter social i 
democràtic de l’Estat, tot millorant el funcionament de 
les institucions democràtiques i, molt singularment, el 
funcionament de l’Estat autonòmic.

Aquesta Comissió estarà integrada per 21 membres 
dels Parlaments i dels governs de l’Estat i de les comu
nitats autònomes, així com per 10 experts designats de 
manera consensuada per aquestes institucions. L’In
forme final de la Comissió haurà d’elaborarse en el 
termini màxim de sis mesos des de la seva constitució 
i s’iniciarà, en tot cas, abordant les qüestions incloses 
en l’Exposició de Motius.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Miquel Iceta i Llorens Maurici Lucena i Betriu
President del GP SOC Portaveu del GP SOC 
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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
Reg. 76816 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

Reg. 76816

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 Josep Rull i Andreu substituirà la 
diputada Cristina Bosch i Arcau en la Diputació Per
manent del Parlament.

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 76855

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 Par
lament, us comunica que el diputat Oriol Junqueras i 
Vies substituirà el diputat Marc Sanglas i Alcantarilla, 
així com la diputada Marta Rovira i Vergés substitui
rà la diputada Alba Vergés i Bosch, i el diputat Josep 
Lluís Salvadó i Tenessa substituirà el diputat Dionís 
Guiteras i Rubio, en la Diputació Permanent del Par
lament.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institu-
cionals
Tram. 410-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 76063; 76064; 76351 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

Reg. 76063

A la Mesa del Parlament

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

Comissió
Comissió d’Afers Institucionals

Alta
Miquel Iceta i Llorens

Baixa
Pere Navarro i Morera

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 76064

A la Mesa del Parlament

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

Comissió
Comissió d’Afers Institucionals

Alta
Marina Geli i Fàbrega

Baixa
Daniel Fernández González

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Reg. 76351

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica que el dipu
tat Albert Batet i Canadell ha estat donat d’alta com a 
membre de la comissió d’Afers Institucionals

Palau del Parlament, 4 d’agost de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10

Substitució de diputats
Reg. 76067 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

Alta
Montserrat Capdevila Tatche

Baixa
Miquel Iceta Llorens

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 76068; 76070 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

Reg. 76068

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Daniel Fernández González ha estat designat membre 
de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo
peració en substitució de Miquel Iceta i LLorens.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 76070

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que la dipu
tada Rocío MartínezSampere Rodrigo ha estat desig
nada membre de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació en substitució de Núria Parlon 
Gil.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 75928 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 58 
del Reglament del Parlament, comunica que els dipu
tats David Companyon i Costa, Josep Vendrell Gar
deñes han estat designats membres de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICVEUiA

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
399/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 20/2013, sobre la Corporació Sa-
nitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent 
als exercicis 2008-2011
Tram. 290-00352/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76311 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 399/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 20/2013, sobre la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corres
ponent als exercicis 20082011 (tram. 29000352/10), 
us informo del següent: 

La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT), en com
pliment de les recomanacions efectuades per la Sindi
catura de Comptes, ha establert una addenda als con
tractes de treball subscrits amb els professionals per la 
qual, en el marc del conveni de col·laboració CSPT  
Hospital General de Catalunya (HGC), es poden pres
tar serveis professionals, a més a més de l’entitat con
tractant, a d’altres entitats amb les que s’estableixin 
convenis o altres formes de cooperació. L’addenda es 
fonamenta en els articles 8.2 i 9.4 de la Llei 44/2003, 
de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sa
nitàries.

D’altra banda, el Consell de Govern de la CSPT, en 
sessió celebrada el passat dia 16 d’octubre de 2013, 
va adoptar l’acord de reconeixement de determinades 
percepcions salarials dels professionals en funció de la 
seva naturalesa específica.

Pel que fa a l’abonament d’una indemnització per aco
miadament, cal dir que la Corporació, com a pràctica 
habitual, en cas d’extinció no voluntària de la relació 
laboral, procedeix d’acord amb el que estableixen les 
normes legals i el règim disciplinari contemplat en el 
conveni vigent. De forma molt excepcional, com en el 
cas objecte d’aquesta recomanació, s’accedeix a aquest 
tipus de tancament dels conflictes en ares a la menor 
onerositat possible per a l’entitat.

Finalment, la CSPT ha definit i està implantant al llarg 
del 2014 una adequació dels processos necessaris per 
al seguiment de la despesa vinculada a les obligacions 
contractuals. Aquests nous procediments garantiran 
que durant aquest any 2014 es realitzaran les accions 
de formalització necessàries per tal que la facturació 
compti amb la cobertura contractual necessària i que 
la seva execució es desenvolupa d’acord amb les es
tipulacions previstes en aquells documents que esta
bleixen les obligacions contractuals: contracte, plec de 
clàusules administratives i plec de prescripcions tèc
niques.

Barcelona, 23 de juliol de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 
508/X, sobre l’Informe de fiscalització 
23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Ter-
rassa, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 290-00456/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76463 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 508/X, sobre l’Infor
me de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 290
00456/10), us informo del següent:

Amb la finalitat d’explicitar més les necessitats de 
contractació, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) 
ha procedit a incloure, en els informes que inicien els 
expedients, les dades relacionades amb la idoneïtat de 
l’objecte del contracte, els mètodes per a l’establiment 
del preu del contracte, la motivació sobre el període de 
la vigència proposada i la precisió sobre la naturalesa 
de la necessitat.

D’altra banda, el CST ha procedit a substituir els in
formes tècnics, on constava la ponderació assignada a 
cada criteri i una motivació de la ponderació, per in
formes comparatius d’ofertes on s’explicita d’una ma
nera més concreta qualsevol raonament motivador de 
la ponderació assignada.

Pel que fa al conveni de col·laboració assistencial amb 
l’Hospital General de Catalunya, cal dir que el CST té 
l’encàrrec del CatSalut de gestió de la xarxa multicèn
trica de radioteràpia de l’àrea del Vallès, fet que com
porta l’establiment d’aliances entre l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell i l’Hospital General de Catalunya. 
Aquest fet implica que el CST ha de desenvolupar, mit
jançant un professional altament qualificat, les tasques 
de direcció assistencial i científica del servei, exercir 
d’interlocutor davant d’institucions, entitats, professi
onals i pacients. També assumeix l’organització de les 
jornades científiques, així com la planificació, coordi
nació i avaluació de tot el Servei de Radioteràpia, re
ferit a tots els centres que formen la xarxa, vetllant per 
la millora dels mètodes de treball, comptant amb la in
troducció de millores tecnològiques, cuidant el mante
niment dels equips existents, per tal de poder assolir el 
grau d’activitat assistencial desitjat. A banda, el CST 
també s’encarrega de la selecció del personal que ha 
d’integrar aquest servei.

Per tot això, hi ha unes despeses implícites que no 
comptabilitza el CST sinó que les ha de repercu
tir entre els centres integrants i per això es facturen 
a l’Hospital General de Catalunya aquestes despeses. 

Així mateix, a conseqüència de l’informe, s’ha revi
sat que tots els contractes de personal del CST incor
porin una clàusula annexa que posi de manifest que 
el treballador pot prestar serveis a l’Hospital General 
de Catalunya. Quant a la millora de la contraprestació 
del contracte, el CST revisa i actualitza anualment el 
contracte en funció dels percentatges de jornada. El 
conveni estableix la contraprestació econòmica per fer 
front al cost efectiu del personal i per les tasques de 
coordinació i gestió de tot el servei de radioteràpia. 
Actualment el CST està en procés de negociació d’una 
addenda incorporant la contraprestació en relació a la 
productivitat esdevinguda, d’aquesta manera millorarà 
l’eficiència de les relacions entre els components de la 
xarxa multicèntrica de l’àrea del Vallès.

Finalment, pel que fa als acomiadaments improce
dents, cal dir que els dos acomiadaments a que fa refe
rència l’informe de la Sindicatura de Comptes es pro
dueixen en un context en que el CST es va plantejar un 
procés de reducció d’estructura directiva i de coman
dament per tal d’ajustar la seva plantilla i els costos 
de personal als criteris de contenció de la despesa. Es 
tractava de professionals amb responsabilitats de di
recció i que, per tant, eren llocs de treball de confi
ança. Atesa la normativa vigent, acomiadar aquestes 
persones sense cap tipus d’indemnització i esperar a 
la resolució d’un procediment judicial, comportava as
sumir un elevat risc no solament d’haver d’abonar la 
mateixa indemnització sinó una quantitat addicional 
en concepte de salaris de tramitació que en els dos ca
sos representaven com a mínim una quantia en torn al 
50% de la indemnització. A més s’afegirien les des
peses minutades pels serveis jurídics derivats del pro
cediment judicial. Tot plegat podria haver representat 
una quantia addicional d’entre el 70 i 80% de la in
demnització, quantitat que es podia evitar reconeixent 
la improcedència de l’acomiadament d’acord amb l’ar
ticle 56 de l’Estatut els treballadors.

Pel que fa a la indemnització per falta de preavís abo
nada a un treballador acomiadat, cal dir que en aquest 
cas el contracte preveia un preavís mínim en cas de 
rescisió del contracte, per la qual cosa es va optar per 
abonar tots els conceptes previstos en la normativa la
boral i en el contracte de treball.

Tanmateix, a partir de la recepció de la recomana
ció de la sindicatura, els acomiadaments realitzats pel 
CST han estat executats sota els criteris recomanats 
sense pactar indemnitzacions.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 
521/X, sobre la represa de les obres de 
construcció del centre d’atenció primària de 
la unitat d’actuació 3 al barri del Guinardó, 
de Barcelona
Tram. 290-00468/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76464 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 521/X, sobre la re
presa de les obres de construcció del centre d’atenció 
primària de la unitat d’actuació 3 al barri del Guinar
dó, de Barcelona (tram. 29000468/10), us informo del 
següent:

El nou centre d’atenció primària a l’illa d’equipaments 
municipals del Guinardó, a Barcelona, és una actua
ció dins d’un complex projecte de l’illa d’equipaments 
del mercat del Guinardó, marcat per un projecte ar
quitectònic integrat. Per tant, el CAP està condicionat 
a la resta d’equipaments i no es pot tractar de manera 
aïllada.

La construcció del nou centre va ser encarregat a l’em
presa REGESA (Consell Comarcal del Barcelonès) pel 
Servei Català de la Salut. El CatSalut ha fet l’encàrrec 
de la construcció del nou CAP a través del Consorci 
Sanitari de Barcelona (CSB), i finança aquesta actu
ació a través de la seva aportació econòmica al CSB, 
i per tant, dins de la partida pressupostària que recull 
la dotació econòmica global del CSB es contempla el 
finançament d’aquesta inversió.

Hores d’ara, les obres estan en marxa amb previsió de 
finalitzar a principis de 2015. Per al finançament del 
CAP ja s’ha pagat una part a REGESA i l’esmentat 
operador té un ròssec pendent amb el CSB que com
pensa el cost global de l’obra.

Un cop finalitzades les obres, es procedirà al trasllat 
del material i el personal de l’Equip d’Atenció Primà
ria 7G que actualment està ubicat al CAP Maragall.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
524/X, sobre el manteniment dels llocs de 
treball del servei d’urgències nocturnes del 
CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 290-00469/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76358 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 524/X, sobre el 
manteniment dels llocs de treball del servei d’urgèn
cies nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Rei
xac (tram. 29000469/10), us informo del següent: 

Les mesures de racionalització portades a terme al ju
liol de 2011 no van comportar, en cap moment, una re
ducció dels llocs de treball dels professionals del servei.

Concretament, tots els professionals sanitaris (medi
cina i infermeria) que treballen al servei nocturn del 
PAC conserven la plaça, donat que la cobertura del 
servei es realitza al 100% amb atenció continuada.

Respecte al personal no sanitari (zeladors), el nombre 
de professionals del servei abans de la implantació de 
les mesures era de 4 zeladors, dels quals 1 es va jubi
lar el mateix any i els altres 3 conserven la seva plaça 
i prestant els seus serveis a l’EAP Montcada; 1 amb 
jornada laboral en horari de nit i els altres 2 en horari 
diürn.

Barcelona, 27de juny de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
525/X, sobre la planificació sanitària i la re-
ordenació hospitalària del Baix Llobregat
Tram. 290-00470/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76361 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 525/X, sobre la 
planificació sanitària i la reordenació hospitalària del 
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Baix Llobregat (tram. 29000470/10), us informo del 
següent: 

Pel que fa a la reordenació hospitalària del Baix Llo
bregat, en aquest moment s’ha elaborat la proposta de 
Pla director de l’Hospital de Viladecans, la qual va ser 
aprovada per la Direcció General de Planificació i Re
cerca en Salut del Departament de Salut.

El model de cooperació sanitària i sociosanitària en 
xarxa territorial del sector sanitari es troba definit i 
acordat per totes les entitats proveïdores del territori 
de les línies d’atenció primària, atenció especialitzada, 
atenció de salut mental i atenció sociosanitària.

Per tal d’integrar els diferents acords, compromisos i 
col·laboracions entre proveïdors i serveis a nivell ter
ritorial, es formula el Pacte territorial com a instru
ment per a la consecució dels objectius del Pla de sa
lut de Catalunya i d’altres programes del Departament 
de Salut i del CatSalut, així com aquells projectes que 
a nivell territorial s’acordin per dur a terme en col
laboració entre proveïdors i entre equips assistencials. 
El seu objectiu és millorar l’atenció i l’eficiència i com
plir amb els objectius fixats, coherents amb les priori
tats de la política sanitària i concretades en els objec
tius dels contractes.

Donat el nombre d’equips d’atenció primària i centres 
sanitaris, en aquest sector sanitari, s’han signat dos 
pactes territorials: 

– Baix Llobregat Centre i Hospitalet de Llobregat Nord
– Baix Llobregat Litoral i Hospitalet de Llobregat Sud

En relació al projecte executiu d’ampliació de l’Hospi
tal de Viladecans, cal dir que un cop aprovat el Pla Di
rector, s’ha d’elaborar el Pla funcional del centre que 
ha de preveure la distribució, els circuits i les funcio
nalitats dels diferents espais recollits al Pla director. 
Amb la finalització del Pla funcional, que requereix la 
participació dels gestors i responsables assistencials, 
es podrà encarregar l’elaboració del projecte executiu 
del centre.

Finalment assenyalar que està prevista, una vegada 
aprovat el Pla director de l’Hospital de Viladecans, 
la presentació per part del conseller de Salut als al
caldes dels municipis de referència. Posteriorment es 
realitzarà la presentació als representants dels profes
sionals, d’acord amb els responsables de la gestió del 
centre i la presentació a les entitats, d’acord amb els 
representants municipals.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
526/X, sobre el manteniment dels serveis de 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00471/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76357 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 526/X, sobre el 
manteniment dels serveis de l’Hospital de Viladecans 
(tram. 29000471/10), us informo del següent: 

Com s’ha manifestat en diverses ocasions, l’Hospital 
de Viladecans és un hospital de la xarxa d’utilització 
pública, gestionat per l’Institut Català de la Salut, que 
mantindrà l’activitat que està desenvolupant; per això, 
un dels criteris per a l’elaboració del Pla director de 
l’Hospital és mantenir la seva cartera de serveis actu
als i el seu nivell de complexitat.

D’altra banda, mai ha estat qüestionada la cooperació 
i l’aliança entre l’Hospital de Viladecans i l’Hospital 
Universitari de Bellvitge. Aquests dos centres hospi
talaris són gestionats per la mateixa entitat, l’Institut 
Català de la Salut, i depenen de la mateixa Gerència 
Territorial.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
522/X, sobre la cessió d’ús d’uns locals de la 
Tresoreria de la Seguretat Social i la posada 
en marxa d’un programa sanitari i social al 
CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 290-00473/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76360 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 522/X, sobre la ces
sió d’ús d’uns locals de la Tresoreria de la Seguretat 
Social i la posada en marxa d’un programa sanitari 
i social al CAP Guineueta, de Barcelona (tram. 290
00473/10), us informo del següent: 
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La cessió d’ús de la superfície ubicada a la planta bai
xa de l’edifici propietat de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, al passeig Valldaura, 135, adossat al 
CAP de la Guineueta, es va formalitzar el dia 16 de 
gener de 2014, a favor de l’Institut Català de la Salut.

L’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalu
nya, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Institut Ca
talà de la Salut han dissenyat un programa d’interven
ció preventiva amb component social i sanitari. Aquest 
Programa inclou activitats relacionades amb estils de 
vida saludables; activitats relacionades amb un millor 
control dels problemes de salut i rehabilitació.

La delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona va 
presentar el Programa als representants dels veïns en 
una reunió, el mes de gener de 2014. Posteriorment, 
el dia 27 de febrer, es va fer una nova reunió, aquesta 
vegada amb la incorporació del Consorci Sanitari de 
Barcelona i l’Institut Català de la Salut, on es va con
firmar la bondat del projecte presentat.

A més a més del Programa sanitari i social, es va 
aprovar la posada en funcionament d’una base d’am
bulàncies de suport vital avançat. Aquesta, com la 
resta d’ambulàncies de Barcelona ciutat, estarà gesti
onada pel SEM, que és de qui depenen les demandes 
que li arriben a la seva central i, després de decidir 
quin recurs és el més adient en cada cas, distribueix 
els trasllats activant els diferents vehicles segons la 
localització del moment. Per tant, s’establirà una ba
se d’ambulàncies, el personal de la qual descansarà i 
s’ubicarà a l’edifici adossat. Aquesta ambulància s’ac
tivarà i desplaçarà cada vegada que el SEM així ho de
termini segons les necessitats.

Actualment s’ha elaborat el Pla funcional de remode
lació de l’espai que integrarà el Programa sanitari i so
cial i la base d’ambulàncies.

Les activitats del Programa s’ubicaran en una sala po
livalent, i alhora s’adequarà una sala de treball i des
cans per als professionals de la base d’ambulàncies del 
SEM, un despatx i lavabos. En aquests moments s’ha 
acabat el projecte arquitectònic d’adequació de l’inte
rior. Posteriorment s’hi realitzaran les obres necessà
ries.

En el moment en què el local estigui en condicions, 
s’iniciaran les activitats plantejades. De totes maneres, 
hi ha una activitat prevista que ja s’ha posat en funci
onament: grups de pacients que fan rehabilitació físi
ca d’esquena que, mentre no està disponible el local, 
realitzen les sessions a l’aula d’educació sanitària del 
CAP Guineueta.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
523/X, sobre l’emplaçament d’una base 
d’ambulàncies de suport vital avançat al 
CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 290-00474/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76359 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 523/X, sobre l’em
plaçament d’una base d’ambulàncies de suport vital 
avançat al CAP Guineueta, de Barcelona (tram. 290
00474/10), us informo del següent: 

La cessió d’ús a l’Institut Català de la Salut (ICS) de la 
superfície ubicada a la planta baixa de l’edifici propi
etat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, al 
Passeig Valldaura, 135, adossat al CAP de la Guineue
ta, es va formalitzar el dia 16 de gener de 2014.

Cal assenyalar que, a banda d’ubicarhi una base del 
SEM, per a ambulàncies de suport vital avançat, 
l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Cata
lunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’ICS han 
dissenyat un programa d’intervenció preventiva amb 
component social i sanitari.

En aquests moments ja s’ha elaborat el Pla funcional 
de remodelació de l’espai que integrarà el Programa 
sanitari i social i la base d’ambulàncies i es preveu la 
finalització de les obres al mes de setembre.

Les activitats del Programa s’ubicaran en una sala po
livalent i s’adequarà una sala de treball i descans per 
als professionals de la base d’ambulàncies del SEM, 
un despatx i lavabos.

En el moment en què el local estigui en condicions, 
s’iniciaran les activitats plantejades. De totes maneres, 
hi ha una activitat prevista que ja s’ha posat en funci
onament: grups de pacients que fan rehabilitació físi
ca d’esquena que, mentre no està disponible el local, 
realitzen les sessions a l’aula d’educació sanitària del 
CAP Guineueta.

Finalment, s’ha consensuat amb els responsables del 
districte de Nou Barris la millor ubicació dels espais 
necessaris per a l’estacionament dels vehicles així com 
la senyalització i la connexió per a la recàrrega elèctri
ca de les ambulàncies.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 
531/X, sobre el retorn de l’activitat quirúrgi-
ca als hospitals públics de la regió sanitària 
de Girona
Tram. 290-00478/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76465 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 531/X, sobre el re
torn de l’activitat quirúrgica als hospitals públics de 
la regió sanitària de Girona (tram. 29000478/10), us 
informo del següent:

Els hospitals de Girona, durant l’any 2013, val asso
lir una activitat quirúrgica superior a la de l’any 2010 
llevat en dos casos. Actualment s’està treballant amb 
aquests centres per augmentar la seva activitat qui
rúrgica en el període 20142015. En l’annex es detalla 
l’activitat quirúrgica per cada hospital d’acord amb la 
informació de l’activitat facturada.

Cal ressaltar que un dels objectius principals del Cat
Salut ha estat i és la reducció de les llistes d’espera per 
a cirurgia programada.

En aquest sentit s’ha demanat als proveïdors un aug
ment del 2% de mitjana a la regió sanitària del perfil 
quirúrgic de les altes, intervenir els pacients que por
ten més temps en llista d’espera (sense menystenir les 
prioritats per criteri clínic), reinvertir l’import de la 
millora de l’eficiència dels hospitals en activitat qui
rúrgica, incorporar criteris d’eficiència en l’atenció 
mèdica, etc.

També tindran repercussió sobre l’activitat quirúrgica 
els programes d’atenció a la cronicitat que ens perme
ten reduir el nombre d’estades hospitalàries d’aquests 
pacients i, per tant, es podrà augmentar la disponibili
tat d’ingressar les altes quirúrgiques.

Per tant, la suma de totes aquestes actuacions perme
trà reduir el temps i el nombre de pacients que s’espe
ren per una intervenció quirúrgica no urgent.

Pel que fa al projecte CIMS, cal dir que el fet que els 
dos centres (Hospital de Santa Caterina de Salt i Hos
pital Dr. Josep Trueta de Girona) tinguin una gerència 
única no ha de suposar cap variació en l’activitat que 
realitzen ambdós centres; en tot cas l’objectiu del pro

jecte és potenciarne les sinèrgies evitant duplicitats i, 
en definitiva, millorarne l’eficàcia i l’eficiència.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Control del compliment de la Resolució 
538/X, sobre el programa Pacient Expert 
Catalunya
Tram. 290-00483/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76356 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 538/X, sobre 
el programa Pacient Expert Catalunya (tram. 290
00483/10), us informo del següent: 

El Programa Pacient Expert Catalunya® ha desenvo
lupat, durant el període 2006  abril de 2014, les actu
acions següents: 

– Nombre de pacients participants: 3.721, dels quals 
263 han actuat com a pacients experts conductors de 
grup.

– Àmbit d’actuació: 212 Equips d’Atenció Primària i 3 
Unitats Hospitalàries. Estès a tota Catalunya i amb la 
participació dels diferents proveïdors del sistema sa
nitari.

– Patologies: Insuficiència Cardíaca (ICC), Malal
tia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), Tracta
ment Anticoagulant Oral (TAO), Diabetis Mellitus 2 
(DM2), Fibromiàlgia (FM), Deshabituació Tabàquica, 
Ansietat i Malaltia de Chagas en fase crònica.

– Nombre de grups: 316

Quant a l’avaluació del programa, adjuntes us envio 
les dades analitzades pels diferents grups participants 
entre els anys 2006 i 2011.

En relació a les mesures d’ampliació esmentades, us 
informo que l’any 2014 està previst: 

– Estendre el Programa Pacient Expert Catalunya® a 
tot el territori en ICC, TAO, MPOC, DM2 i FM, i as
solir un total de 4.000 pacients en el Programa.
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– Fer les proves pilot de les patologies següents: obe
sitat, depressió i supervivents de càncer de mama. En 
l’actualitat s’està treballant en les guies i el material 
educatiu i al llarg del segon semestre del 2014 es farà 
la prova pilot de cadascuna d’elles.

– Programa Cuidador Expert Catalunya: a partir d’un 
tronc comú s’elaborarà el material específic adreçat a 
cuidadors de nens, de pacients crònics complexes, de 
pacients amb demències i de pacients amb trastorns 
mentals severs. En l’actualitat s’està treballant en les 
guies i el material educatiu i al llarg del segon semes
tre del 2014 es farà la prova pilot.

Finalment, cal assenyalar que l’any 2015 es preveu es
tendre el Programa Pacient Expert Catalunya en cinc 
malalties cròniques a tot el territori català i assolir una 
xifra de 5.000 pacients incorporats als diferents grups 
de malaltia.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

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

Control del compliment de la Resolució 
539/X, sobre l’impuls de plans d’acció i cam-
panyes de donació de sang
Tram. 290-00484/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76381 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 539/X, sobre l’im
puls de plans d’acció i campanyes de donació de sang 
(tram. 29000484/10), us informo del següent:

El Banc de Sang i Teixits treballa permanentment amb 
la Federació Catalana de Donants de Sang, les asso
ciacions, els delegats i els voluntaris de tot Catalunya 
per aconseguir en tot moment les donacions de sang 
necessàries per atendre els pacients. Diàriament s’or
ganitzen i dinamitzen campanyes a totes les regions 
sanitàries per aconseguir la missió del Banc de Sang, 
que és la de garantir, en tot moment, sang suficient i 
segura per atendre les necessitats dels malalts.

El Banc de Sang i Teixits sempre es fixa com a objec
tiu disposar de la sang necessària i suficient per als 
pacients, però evitant un excés de reserves que podria 
comportar la caducitat dels productes sanguinis. Cal 

tenir en compte que la sang és un component biològic 
i que, com a tal, té data de caducitat. Així, les plaque
tes caduquen als 6 dies i els glòbuls vermells als 42. 
És per aquest motiu que el Banc de Sang no es fixa un 
objectiu creixent de donacions ni un índex determinat 
ni persegueix les donacions a partir de les aconsegui
des un determinat any anterior, sinó que adapta les do
nacions a les necessitats. S’organitzen les campanyes 
precises per tal d’aconseguir el nombre òptim de dona
cions i també per poder remuntar les reserves en mo
ments en què estan previsiblement més baixes, com és 
l’època de Nadal i les vacances d’estiu.

Des dels anys 2006  2007, es disposa d’un programa 
d’aprenentatge i servei sobre la donació de sang a l’àm
bit escolar. Aquest programa pretén generar conscièn
cia sobre la necessitat de donar sang i estendre aquest 
hàbit entre els futurs donants. El projecte no ha parat 
de créixer des del seu inici, i ja s’han dut a terme 500 
experiències a les escoles de Catalunya, el que repre
senta que més de 30.000 escolars l’han pogut seguir.

D’altra banda, des de fa dos anys, el Banc de Sang i 
Teixits té també una estratègia de difusió de la neces
sitat de donar sang a través de les noves tecnologies. A 
banda de la web donarsang.gencat.cat, l’any 2011 es va 
aprovar un pla de comunicació que posa especial èm
fasi en les xarxes socials. Amb data 1 de juny de 2014, 
el facebook.com/donarsang disposa de més de 12.000 
amics i el compte a Twitter @donarsang compta amb 
més de 6.000 seguidors.

Tant l’any 2013 com aquest 2014 s’han utilitzat les no
ves tecnologies a favor de la donació de sang. Així, 
el gener de 2013 es va organitzar la 1ª Marató 2.0 de 
donació de sang a Barcelona, basada en una estratègia 
de difusió a través de les xarxes socials. L’èxit d’aques
ta convocatòria ha fet que aquest gener de 2014 s’ha
gi estès la Marató 2.0 a tot Catalunya, organitzantse 
simultàniament a tots els hospitals amb banc de sang 
així com en un espai emblemàtic com la Fundació Tà
pies. La segona Marató 2.0, basada en una estratègia 
de difusió a través de les xarxes socials, va sumar més 
de 6.000 donants, 1.000 més de l’objectiu que s’havia 
fixat i va aconseguir el doble de donacions que l’edició 
de l’any anterior.

El subministrament de productes sanguinis a Catalu
nya des del 2007, any en què va finalitzar la unificació 
de tots els centres, consta en l’annex. Cal dir que per 
al 2014 es preveu un descens de les necessitats de con
centrat d’hematies del 4%.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

http://www.donarsang.gencat.cat
www.facebook.com/donarsang
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Control del compliment de la Resolució 
540/X, sobre el centre d’atenció primària de 
Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 290-00485/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76466 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 540/X, sobre el 
centre d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar 
(tram. 29000485/10), us informo del següent:

Els ciutadans de Lloret de Mar tenen garantida l’aten
ció continuada, d’una banda, durant les 24 hores els 
365 dies de l’any mitjançant el telèfon 061 CatSalut 
Respon i l’Hospital Comarcal de la Selva i, de l’altra, 
des de les 8:00 fins les 20:00 pels dos CAP del muni
cipi, de dilluns a diumenge. A més, el CAP Lloret de 
Mar Centre, durant el període estival, està obert les 24 
hores del dia.

El servei esta gestionat pel Servei d’Emergències Mè
diques (SEM) per mitjà del telèfon 061 CatSalut Res
pon, que activa el recurs més adient a les necessitats 
dels ciutadans. Aquest sistema d’atenció és més efici
ent i sostenible, alhora que potencia la capacitat de re
solució i l’atenció domiciliària.

L’atenció presencial d’atenció continuada es fa a l’Hos
pital Comarcal de Blanes, des d’on es gestiona l’aten
ció domiciliària de la zona d’acord amb les indicaci
ons del SEM.

Pel que fa a Fenals, es continuen prestant els serveis 
de rehabilitació i en cap cas està previst el tancament 
d’aquestes instal·lacions.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
541/X, sobre la integració de la gestió de 
l’empresa Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut amb la de l’Institut Català de la Salut
Tram. 290-00486/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76312 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 541/X, sobre la inte
gració de la gestió de l’empresa Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut amb la de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 29000486/10), us informo del següent: 

En aquests moments, la gerència única de GiPSS i 
de l’ICS segueix treballant i desenvolupant les seves 
funcions dins el Conveni marc de col·laboració entre 
GiPSS, ICS i la Xarxa social i Sanitària Santa Tecla.

La gerència única assegura la representació i la comu
nicació amb els treballadors, tant de l’empresa GiPSS 
com de l’Institut Català de la Salut, i, a més, vetlla per
què els membres del Consell d’Administració no tin
guin cap conflicte d’interessos amb la sanitat privada.

Barcelona, 21 de juliol de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
542/X, sobre el paper de Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut en la regió sanitària del 
Camp de Tarragona
Tram. 290-00487/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76467 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 542/X, sobre el 
paper de Gestió i Prestació de Serveis de Salut en la 
regió sanitària del Camp de Tarragona (tram. 290
00487/10), us informo del següent:

Actualment, està en procés de finalització el pla de 
serveis 20142016, amb la corresponent activitat i re
cursos, el qual es preveu presentar la propera tardor.
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El Departament de Salut vetlla per la composició idò
nia del Consell d’Administració de GiPSS, per tal que 
entre els seus membres no hi hagi conflicte d’interes
sos respecte a les funcions dels seus càrrecs.

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
570/X, sobre la retirada de l’Avantprojecte 
de llei orgànica de protecció dels drets del 
concebut i de la dona embarassada i la de-
fensa dels drets sexuals i reproductius i de 
la interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 290-00512/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76380 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 570/X, sobre la reti
rada de l’Avantprojecte de llei orgànica de protecció 
dels drets del concebut i de la dona embarassada i la 
defensa dels drets sexuals i reproductius i de la inter
rupció voluntària de l’embaràs (tram. 29000512/10), 
us informo del següent:

És voluntat del Govern continuar impulsant el desen
volupament de les polítiques de salut en l’àmbit de la 
salut afectiva, sexual i reproductiva, a través del De
partament de Salut i amb el suport de la Comissió as
sessora d’atenció a la salut maternoinfantil i d’atenció 
a la salut afectiva, sexual i reproductiva.

Aquesta comissió és un òrgan assessor del Departa
ment de Salut format per representants de societats 
científiques, col·legis professionals, associacions i en
titats vinculades a l’atenció a la salut sexual i repro
ductiva a Catalunya, com també d’entitats representa
tives dels usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, de 
les dones i d’altres col·lectius d’especial interès en rela
ció amb la salut sexual i reproductiva.

La Comissió ha manifestat el seu suport per dema
nar la retirada de l’avantprojecte de Llei orgànica pro
posat pel Govern espanyol, i la seva disponibilitat de 
col·laboració a través d’un comunicat públic (http://
premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/
detall.do?id=249591), per tractarse d’una normativa 
més restrictiva. S’ha pronunciat a favor de mantenir la 
política de salut afectiva, sexual i reproductiva i d’in
terrupció voluntària de l’embaràs en la línia desenvo

lupada pel Departament de Salut en els darrers anys i 
demana l’oposició al procés de modificació de la Llei 
2/2010, a fi de continuar l’impuls a les polítiques de sa
lut que promoguin la protecció dels drets relatius a la 
salut sexual i reproductiva de les persones.

Aquest pronunciament de la Comissió Assessora vol 
reforçar el posicionament de política sanitària del De
partament de Salut en aquesta mateixa línia i se suma 
a les manifestacions que el Departament de Salut ha 
expressat en el Parlament de Catalunya.

El Departament de Salut ha participat en l’elaboració 
d’un Pla de treball i ha proposat membres pel grup de 
treball de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva del 
Parlament de Catalunya, creat per analitzar la situació, 
el marc competencial i consensuar les accions a realit
zar per l’elaboració d’una llei catalana de drets de sa
lut sexual i reproductiva. En el marc d’aquest grup de 
treball, s’han portat a terme diferents compareixences 
de persones expertes en la matèria a proposta del De
partament de Salut.

D’altra banda, cal assenyalar que el Govern de la Ge
neralitat aplica la legislació vigent en la matèria, con
cretament la Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i re
productiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

El Departament de Salut, a través de la Direcció Ge
neral de Planificació i Recerca en Salut, l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i el Servei Català de la Sa
lut, vénen desplegant les actuacions relacionades amb 
aquestes polítiques públiques, en el marc de la legisla
ció vigent en la matèria i responent a les demandes de 
la societat catalana. La instrucció 02/2012 del Servei 
Català de la Salut per la prestació de la IVE en regula 
la seva aplicació al Sistema sanitari integral d’utilitza
ció pública a Catalunya.

A més, les actuacions corresponents als serveis sani
taris estan incorporades en la compra de serveis dels 
dispositius assistencials relacionats amb l’atenció ma
ternoinfantil i l’atenció a la salut sexual i reproducti
va (atenció primària, unitats ASSiR, hospitals mater
noinfantils i clíniques contractades per la interrupció 
voluntària de l’embaràs).

En relació a les actuacions portades a terme davant el 
Govern de l’Estat perquè retiri de manera immedia
ta l’Avantprojecte de llei orgànica, us faig arribar l’es
crit que en aquest sentit ha adreçat la Hble. Sra. Joana 
Ortega i Alemany a la vicepresidenta del Govern de 
l’Estat.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=249591
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=249591
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=249591
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Control del compliment de la Resolució 
572/X, sobre l’Acord nacional per a afrontar 
l’epidèmia del virus de la immunodeficiència 
humana a Catalunya i lluitar contra l’estigma 
relacionat amb aquest virus
Tram. 290-00514/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76468 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 572/X, sobre l’Acord 
nacional per a afrontar l’epidèmia del virus de la im
munodeficiència humana a Catalunya i lluitar con
tra l’estigma relacionat amb aquest virus (tram. 290
00514/10), us informo del següent:

El Pla d’Acció enfront de les infeccions de transmis
sió sexual (ITS) i el VIH/sida a Catalunya preveu ac
tuacions intersectorials destinades a reduir l’estigma 
i la discriminació contra les persones que viuen amb 
el VIH, en el camí d’aconseguir aquest pacte social 
que hauria d’impulsarse en el marc del pla de treball 
i estudi del VIH i les ITS de la Comissió de Salut del 
Parlament.

El Pla d’Acció enfront del VIH/sida a Catalunya 2010
2013, elaborat per la Comissió Interdepartamental de 
la Sida a Catalunya, presidida pel conseller de Salut i 
amb representació dels departaments del govern, del 
món local i de les entitats comunitàries que treballen 
en el camp del VIH, ja recollia els principis esmentats 
a l’apartat c) de la resolució, tant pel que fa a la pre
venció de la infecció com a la reducció de l’estigma 
i el manteniment de la qualitat de vida, i s’avaluava 
anualment.

Actualment, el nou Pla d’Acció per al període 2014
2017 es troba en fase d’elaboració, tenint en compte 
l’avaluació de l’anterior i les noves propostes derivades 
de l’escenari actual i vetllant pel compliment d’aquest 
punt amb la inclusió d’aspectes com la reducció de les 
desigualtats en salut i l’abordatge integral de la situa
ció de les persones que viuen amb el VIH.

Pel que fa al compromís de l’ASPCAT en matèria eco
nòmica, cal dir que per a l’any 2014 aquest s’ha vist 
traduït en l’augment de la dotació pressupostària des
tinat a donar suport a projectes de prevenció del VIH 
desenvolupats per entitats comunitàries mitjançant 
subvencions. A més, es mantenen les partides pres
supostàries per al manteniment de les actuacions en 
aquesta àrea, com són la provisió de material preven
tiu gratuït als dispositius comunitaris o la provisió de 
tests ràpids per a la detecció del VIH i sífilis, i es pre
veu el suport econòmic a les actuacions relacionades 

amb el VIH prioritzades en el marc del Pla Interdepar
tamental de Salut Pública (PINSAP).

D’altra banda, el Pla director de Cooperació al Desen
volupament 20112014 preveu la lluita contra les ma
lalties infeccioses greus com el VIH/sida com un dels 
tres eixos de l’acció que cal impulsar en l’àmbit de la 
salut als països socis. En aquest marc, en els últims 
anys l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolu
pament ha donat suport a importants projectes de coo
peració al desenvolupament en l’àmbit del VIH/SIDA 
a diferents països, entre els quals destaquen, per exem
ple, Guatemala o Marroc.

Alhora, l’ASPCAT està treballant conjuntament amb 
les entitats sense ànim de lucre que treballen en el 
camp de la prevenció i l’atenció del VIH a Catalu
nya per a la cerca de noves fòrmules de col·laboració 
que garanteixin la sostenibilitat de les actuacions que 
s’han mostrat efectives. Per tal de facilitar aquesta col
laboració i assolir aquests objectius, l’ASPCAT dispo
sa d’espais de coordinació específics amb les ONG i 
coordina la Comissió Interdepartamental de la Sida a 
Catalunya, òrgan intersectorial encarregat de coordi
nar, analitzar, avaluar i formular línies d’actuació amb 
relació a la prevenció i l’assistència de la sida i per ex
tensió, a les altres ITS, al nostre país.

Pel que fa a l’accés a l’assistència de cobertura pública, 
cal dir que a Catalunya es continua garantint l’accés 
universal als tractaments antirretrovirals i a les teràpi
es contra les hepatitis víriques disponibles a la cartera 
de serveis i d’acord amb les guies de pràctica clínica, a 
tots els ciutadans que viuen al nostre país. L’ASPCAT, 
en col·laboració amb el CatSalut, ha disposat mecanis
mes per a garantir l’accés a l’assistència de cobertura 
pública a les persones VIH+ que viuen al nostre país, 
independentment de la seva situació administrativa.

Finalment, en relació a la sostenibilitat dels sistemes 
d’informació de vigilància epidemiològica del VIH i 
les ITS, cal dir que la sostenibilitat d’aquests sistemes 
d’informació està garantida des del Departament de 
Salut.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolu-
ció 579/X, sobre la formació en prevenció 
d’abusos sexuals entre adolescents per als 
professionals dels centres residencials d’ac-
ció educativa
Tram. 290-00519/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76278 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 do
nar compliment a la Resolució 579/X, sobre la formació 
en prevenció d’abusos sexuals entre adolescents per als 
professionals dels centres residencials d’acció educativa 
(tram. 29000519/10), us informo que en relació al punt 
1 i 2 l’Institut Català de les Dones (ICD), juntament 
amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado
lescència (DGAIA) ha posat en funcionament el projec
te pilot de Formació per a la prevenció d’abusos sexuals 
entre iguals en adolescents adreçat als equips profes
sionals dels Centres Residencials d’Acció Educativa 
(CRAE). Aquesta experiència va tenir lloc al CRAE La 
Llar d’Igualada, i es va fer amb la col·laboració de l’en
titat Associació de Planificació Familiar de Catalunya.

L’objectiu principal d’aquest projecte era millorar les 
actituds, comportaments, coneixements i habilitats so
bre els abusos sexuals entre iguals en adolescents de 14 
a 18 anys i en l’equip educatiu del CRAE per promoure 
la prevenció en abusos sexuals en aquests adolescents 
i afavorirne la detecció. Així, aquest projecte ha cons
tituït tant una activitat de sensibilització destinada als/
les adolescents residents al CRAE com una activitat 
formativa adreçada a l’equip educatiu del centre.

Durant l’execució del programa s’han fet diverses re
unions entre els/les tècnics/ques de l’ICD i la DGAIA 
amb l’equip directiu del CRAE. Els resultats han estat 
molt satisfactoris i han permès copsar quines són les 
principals necessitats en relació a aquesta qüestió.

A partir dels resultats d’aquesta experiència es preveu 
organitzar des de l’ICD i la DGAIA jornades formati
ves adreçades a tots els equips educatius dels diferents 
CRAE de Catalunya.

La DGAIA també tindrà una persona referent en vio
lència sexual a cada CRAE. A aquestes persones refe
rents se’ls donaran eines per liderar i promoure amb 
els seus equips de treball un projecte de centre de pre
venció de l’abús sexual. Aquest professional encetarà 
un projecte de centre i un protocol intern de centre en 
relació als abusos sexuals.

Pel que fa al punt 3. us informo que actualment s’està 
finalitzant un dossier pedagògic que recull tot el ma

terial educatiu utilitzat durant l’experiència formativa 
amb adolescents i que pot ser útil, en el futur, com a 
material per als equips educatius de tots els CRAE.

Pel que fa al punt 4. us faig avinent que un cop fina
litzat el dossier pedagògic que s’està preparant, es dis
tribuirà als/les professionals de tots els CRAE de Ca
talunya i també a d’altres que puguin aprofitar aquests 
continguts. Les jornades formatives que hi ha previs
tes han de fomentar l’ús del dossier, però també in
cloure eines per a la prevenció des de la intervenció 
individual que fan els propis equips educatius.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
584/X, sobre mesures amb relació als habi-
tatges buits de les entitats financeres
Tram. 290-00524/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 76133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sosteni
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació per a la presentació de l’informe de com
pliment de la resolució amb número de tramitació 
29000524/10, sobre mesures amb relació als habitat
ges buits de les entitats financeres, el control de com
pliment de la qual correspon a la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 76133).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 23.09.2014 al 14.10.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 15.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.09.2014.

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 
586/X, sobre els assalts a les esglésies de 
Sant Feliu i de l’Immaculat Cor de Maria, de 
Sabadell
Tram. 290-00526/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76134 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 586/X, sobre els 
assalts a les esglésies de Sant Feliu i de l’Immaculat 
Cor de Maria, de Sabadell (número de tramitació 290
00526/10), us informo del següent:

La Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra (PG
ME) no va tenir coneixement directe dels fets ocorre
guts en data 13 d’octubre de 2013. De les informacions 
recopilades se sap que es va produir una concentració 
a la Plaça Doctor Robert de Sabadell i que un grup 
d’unes vuit persones va irrompre a l’interior de l’esglé
sia de l’Immaculat Cor de Maria mentre s’estava ce
lebrant un acte litúrgic, cridant proclames a favor de 
l’avortament lliure i gratuït. L’arribada a l’incident de 
la Policia Municipal es va produir quan la pertorbació 
de la cerimònia havia finalitzat.

Pel que fa als incidents de la nit del 24 de desembre 
de 2013, la PGME sí va rebre l’avís de que un grup 
de persones estava concentrat davant la parròquia de 
Sant Fèlix per manifestarse en contra de la nova le
gislació sobre l’avortament i volia accedir a l’interior. 
L’arribada al lloc d’efectius de la PGME es va produir 
un cop dissolta la concentració i no es va localitzar cap 
persona relacionada amb l’incident, motiu pel qual no 
es va poder identificar ningú. Tot i així, es va recollir 
el màxim d’informació sobre els fets succeïts i es van 
instruir diligències informatives que es van lliurar al 
jutjat i a la Comissaria General d’Informació.

La PGME actuarà d’acord amb el que preveu l’orde
nament jurídic davant de qualsevol agressió, atemptat 
o amenaça constitutiva de delicte. Els actes esmentats 
van ser considerats com delictes contra la llibertat de 
consciència i els sentiments religiosos, d’acord amb el 
que preveu l’article 523 del codi penal, de manera que 
es van fer les actuacions adients per identificar els res
ponsables i es van posar el fets en coneixement del jut
jat d’instrucció.

Aquestes accions van ser reivindicades públicament 
pel col·lectiu anomenat Justa Revolta de la localitat de 
Sabadell. Atès que les protestes podien reproduirse en 
altres indrets, es van donar directrius per els supòsits 

en què els serveis policials haguessin d’intervenir en 
aquestes situacions, consistents, fonamentalment, en 
restablir l’ordre, identificar els responsables, recollir 
la màxima informació possible sobre els fets i posar 
l’atestat en coneixement de l’autoritat judicial.

La PGME va estar en contacte i es va posar a disposi
ció dels responsables de les esglésies de Sant Feliu i de 
l’Immaculat Cor de Santa Maria de Sabadell per ofe
rir protecció i seguretat en cas de produirse qualsevol 
nova protesta, tot i que no ha hagut cap altre atac des 
d’aleshores ençà.

L’actuació policial realitzarà les accions necessàries 
per resoldre amb seguretat qualsevol situació similar 
que pugui produirse.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
587/X, sobre el tractament prioritari dels 
problemes relatius als drets humans en les 
relacions bilaterals d’Espanya i de la Unió 
Europea amb els països del nord d’Àfrica i 
del Pròxim Orient
Tram. 290-00527/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 75908 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 587/X del Parlament de Catalunya, so
bre el tractament prioritari dels problemes relatius als 
drets humans en les relacions bilaterals d’Espanya i 
de la Unió Europea amb els països del nord d’Àfrica 
i del Pròxim Orient (tram. 29000527/10), us trame
to, en annex, la informació facilitada per la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En primer lloc, informem que el Govern ha donat tras
llat al Govern de l’Estat de l’esmentada resolució i del 
conjunt de mesures que s’hi expliciten. En concret, el 
director general de Relacions Exteriors la va trame
tre al director general per al Magrib, Àfrica, Mediter
rani i Orient Pròxim del Ministeri d’Afers Exteriors i 
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Cooperació, sol·licitantli l’aplicació de totes les mesu
res relatives als drets humans que hi són previstes, a 
més de la revisió exhaustiva de totes les transferències 
i exportacions d’armament a la regió, la lluita contra la 
vio lència de gènere, la violència sexual i la promoció 
de l’abolició de la pena de mort.

Així mateix, el Govern ha seguit amb atenció els can
vis que han viscut molts dels països del Nord d’Àfri
ca involucrats en la primavera àrab, que en alguns ca
sos han portat a situacions de vulneració dels drets 
humans. Aquest interès s’ha fet palès en les reunions 
mantingudes amb representants dels governs d’aquests 
països, inclosos els representants del cos consular pre
sent a Catalunya. El Govern de Catalunya també ha 
traslladat el contingut de la Resolució a Amnistia In
ternacional de Catalunya.

Finalment, cal dir que des del Govern s’han reforçat les 
polítiques de cooperació en aquesta àrea geogràfica i, 
més concretament, l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD), en el marc del Comitè 
Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE), va 
resoldre atorgar un total de 75.000 euros en ajut huma
nitari a Síria i als països de la regió. D’aquest import, 
50.000 € van atorgarse al Comitè Català de l’ACNUR 
per atendre els refugiats sirians desplaçats al Kurdistà 
Iraquià, i 25.000 € a l’Associació Catalana per la Pau 
per atendre els refugiats sirians desplaçats al Líban. 
L’ACCD està fent el seguiment amb aquestes entitats 
dels projectes que estan desplegant.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Control del compliment de la Resolució 
588/X, sobre el compliment de l’informe de 
l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura corresponent al 2013
Tram. 290-00528/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76135 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 588/X, sobre el com
pliment de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013 (número 
de tramitació 29000528/10), us informo del següent:

El primer trimestre de 2014 la Direcció General de la 
Policia va donar resposta a totes i cadascuna de les re
comanacions de l’Autoritat Catalana per a la Preven
ció de la Tortura (ACPT), tant les que fan referència a 

qüestions de caràcter general com les que deriven de 
les visites que l’ACPT fa a diferents dependències, en
tre elles, les comissaries de policia.

Quant a l’establiment d’un sistema de doble conducció 
diària entre els centres de detenció de les comissari
es i els jutjats, el 16 de juny de 2014 la Secretaria de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalu
nya va dictar la instrucció 1/2014, que estableix un nou 
sistema de repartiment dels atestats en els jutjats de 
guàrdia de detinguts de Barcelona ciutat i que com a 
principal novetat contempla una segona conducció de 
detinguts a les 12:30 hores. Des del 2 de juliol de 2014 
la Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra (PG
ME) condueix les persones detingudes als jutjats de 
Barcelona ciutat a les 9:00 i a les 12.30 hores.

Aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va ser comunicada al Síndic de Greuges en 
data 3 de juliol de 2014.

Pel que fa a la durada de les detencions, la PGME po
sa a disposició les persones detingudes en el moment 
que ho ordena l’autoritat judicial, respecta els drets de 
les persones, els terminis de la detenció i l’adequació a 
l’ordenament jurídic. En cap cas s’incompleix el límit 
legal d’estada a la comissaria i els procediments poli
cials garanteixen la informació immediata a les perso
nes detingudes dels fets que se’ls imputen, de les raons 
de la detenció i dels drets que els assisteixen.

L’ordenament jurídic i la repercussió de la doctrina 
jurisprudencial en la legislació penal constitueixen el 
punt de referència ineludible en el tractament de les 
persones detingudes. La PGME considera prioritari i 
rellevant el sistema de gestió de persones detingudes; 
per aquesta raó ha incorporat un certificat de qualitat 
en la gestió i la supervisió de persones detingudes, que 
incrementa el control sobre els terminis de la detenció 
i sobre el compliment dels drets mentre es perllonga la 
privació de llibertat.

El 2 de juny d’enguany va finalitzar el termini per a 
la transposició de la Directiva 2012/2013/UE del Par
lament Europeu i del Consell relativa al dret d’infor
mació en els processos penals. La seva aplicació, que 
comportarà una evolució i un canvi operatiu de plena 
afectació a la gestió de les persones detingudes per la 
PGME, requereix, en tant que es tracta de la transpo
sició al dret nacional d’una norma comunitària, d’una 
norma específica que incorpori i harmonitzi arreu de 
l’Estat el règim jurídic de les persones detingudes.

Finalment, cal fer esment a la millora del règim jurídic 
de les persones detingudes que comportarà la trans
posició de la Directiva 2013/48/UE del Parlament Eu
ropeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2013, sobre el 
dret a l’assistència de lletrat en els processos penals i 
en els procediments relatius a l’ordre de detenció eu
ropea, i sobre el dret a que s’informi a un tercer en 
el moment de la privació de llibertat i a comunicarse 
amb tercers i amb autoritats consulars durant la priva
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ció de llibertat, que ha de produirse, com a màxim, el 
27 de novembre de 2016.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
618/X, sobre la formació específica dels 
cossos de seguretat i d’emergències amb 
relació a la Llei orgànica 15/1999, de protec-
ció de dades de caràcter personal
Tram. 290-00549/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76367 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 618/X, sobre la 
formació específica dels cossos de seguretat i d’emer
gències amb relació a la Llei orgànica 15/1999, de 
protecció de dades de caràcter personal (número de 
tramitació 29000549/10), us informo del següent:

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya impar
teix formació al seu alumnat sobre la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, així com sobre la normativa relativa 
al dret a la intimitat i la pròpia imatge. En el programa 
d’activitats formatives s’imparteix formació específica 
en els cursos i en les matèries següents:

Escola de Policia de Catalunya

a) Formació bàsica

– Curs de formació bàsica per a policies (CFBP)

Al CFBP es tracta la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, en les Unitats Formatives (UF):

– 5.2 Investigació de delictes. Els arxius i bancs de da
des externs.

– 7.6 Cultura, civisme i participació digital: en les 3 
hores sobre «Seguretat en el món digital» es treballa la 
Llei de protecció de dades a la xarxa (igual que en el 
Curs de gestió de tasques i competència digital).

Al professorat del CFBP se’ls lliura un document ano
menat «Decàleg (raonat) de participació i edició a l’en
torn» on se’ls informa de la normativa sobre protecció 
de dades.

Quant al dret a la intimitat i la pròpia imatge, es troben 
referències a les UF següents:

– 1.1 Sistema de seguretat pública. Limitació de drets 
fonamentals dels/de les policies.

– 1.2 Drets humans i deontologia professional. Els dos 
grans àmbits del secret professional. La relació de la 
policia amb els mitjans d’informació.

– 1.3 Dret constitucional i estatutari. 2.5. Drets fona
mentals.

– 2.4 Diversitat, entorn i policia. Atenció a la urgència 
en casos de violència masclista i domèstica.

– 3.1 Policia de proximitat. Violència masclista, de gè
nere i domèstica.

– 5.1 Dret penal i processal. Tema 4. Les actuacions 
policials amb relació a la investigació de delictes. 4.4 
Entrades, escorcolls i intervenció de comunicacions 
personals.

– Curs d’agent interí

En la matèria sobre «Els drets fonamentals i les lliber
tats públiques» es tracta sobre el secret de les comu
nicacions i el dret fonamental a la protecció del dret a 
l’honor, intimitat i pròpia imatge.

b) Formació per a la promoció

– Curs de caporal/a de policia: en la matèria «Deonto
logia» (2 h) es tracta les Recomanació REC (2001) 10 
del Comitè de Ministres del Consell d’Europa als Es
tats membres sobre el Codi Europeu d’Ètica de la Poli
cia; també en la matèria de «Dret Penal i processal» es 
té el dossier del Curs de Formació Bàsica Policial com 
a referència, on consta aquest contingut.

– Curs de sergent/a de policia: a «Dret penal i proces
sal penal», al tema de reconeixement videogràfic, en 
concret, pel que fa a les filmacions per instal·lacions 
fixes o mòbils i vídeos de caràcter preventiu realitza
des per les FCS i quan es tracta les entrades en un do
micili.

– Curs d’intendent/a de policia (edició 2010): 2 hores 
específiques sobre Protecció de dades.

c) Formació per a l’especialització

– Curs d’investigació bàsica: en la matèria de Dret pe
nal i processal (4 h)

– Curs d’investigació avançada: en la matèria «Anàlisi 
de la jurisprudència penal» (9h), en temes de recollida 
de mostres, dret al secret de les comunicacions, identi
ficació d’ADN, escorcolls...

– Curs de mitjans tècnics: en el programa formatiu 
2014 consten 6 hores de marc legal en les quals també 
es tracta aquest tema.

d) Formació continuada

– Curs sobre tràfic d’éssers humans: a «Marc legal i 
jurisprudencial», en el tema d’intervenció de les co
municacions.
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– Curs sobre delictes informàtics: a «Marc jurídic ex
trapenal d’Internet», s’explica la LPDCP i els delictes 
contra la intimitat en aquest àmbit.

– Curs d’atenció a la ciutadania: a «Dret processal» es 
tracta del dret a la intimitat, però en relació amb les 
filmacions que es pugui realitzar d’una persona mit
jançant càmeres estàtiques o dinàmiques.

– Curs d’actualització de seguretat ciutadana: també 
es parla de la intimitat del detingut en relació amb la 
utilització de càmeres de vídeo.

– Taller de gestió de tasques i competència digital: al 
Bloc 4 on es parla de la Llei 15/1999, a drets i deu
res dels internautes, on hi ha un qüestionari de bones 
pràctiques i els alumnes han d’escriure un decàleg de 
bones pràctiques (no només de la protecció de dades).

– Curs sobre procediments bàsics d’actuació en poli
cia administrativa: en l’Àmbit 3. Policia de seguretat, 
quan es tracta sobre el Nivell de garanties en la identi
ficació de persones.

Escola de bombers i protecció civil

En el Programa d’activitats formatives 2014, en el dar
rer quadrimestre d’enguany, s’ha inclòs el Curs d’auto
aprenentatge virtual de línies bàsiques de la protecció 
de dades personals, adreçat als professionals del Cos 
de Bombers de la Generalitat de Catalunya amb l’ob
jectiu de sensibilitzar aquest personal d’emergències 
de la importància de la protecció de dades de caràcter 
personal i sobre la normativa relativa al dret a la inti
mitat i a la pròpia imatge.

Pel que fa a dilucidar qualsevol vulneració de la Llei 
orgànica 15/1999 que s’hagués pogut produir amb mo
tiu dels fets del 5 d’octubre de 2013, assenyalar que 
la Direcció General de la Policia no és responsable, 
ni directament ni indirectament, dels comunicats d’un 
sindicat de policia, els quals tenen personalitat jurídi
ca i plena capacitat d’obrar. La llei orgànica de lliber
tat sindical regula el règim de responsabilitats que els 
corresponen.

Els agents del cos de Mossos d’Esquadra coneixen 
el règim estatutari al qual estan legalment sotmesos, 
l’obligació de guardar secret rigorós respecte a totes 
les informacions que coneguin en el compliment de 
les seves funcions i les responsabilitats a què estan 
subjectes en cas d’incompliment de la normativa sobre 
protecció de dades de caràcter personal o la protecció 
del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

Les circumstàncies en què va produirse l’actuació po
licial a què fa referència la Resolució estan sent ob
jecte d’investigació del Jutjat d’Instrucció núm. 20 
de Barcelona, que va incoar les diligències prèvies 
2846/2013C; els expedients disciplinaris incoats pel 
director general de la Policia estan pendents de la re
solució del procediment judicial.

El 14 de novembre de 2013 el conseller d’Interior va 
comparèixer a la Comissió d’Interior per donar expli
cacions sobre aquest assumpte. En aquella intervenció 
es va recordar el principi de tolerància zero respecte 
a aquelles irregularitats que comportin la vulneració 
de drets fonamentals als ciutadans, de manera que, en 
el supòsit que durant la instrucció del procediment ju
dicial o disciplinari es posés de relleu la divulgació 
d’informació sobre la vida privada que pogués afectar 
la reputació i el bon nom de la víctima, s’actuarà amb 
fermesa i s’adoptaran les mesures pertinents.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
619/X, sobre el compliment de l’Informe de 
l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura corresponent al 2013
Tram. 290-00550/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76136 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 619/X, sobre el com
pliment de l’Informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013 (número 
de tramitació 29000550/10), us informo del següent:

La Direcció General de la Policia va donar resposta a 
totes i cadascuna de les recomanacions de l’Autoritat 
Catalana per a la Prevenció de la Tortura (ACPT) el 
primer trimestre de 2014.

La Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra (PG
ME) garanteix el compliment dels drets que correspo
nen a les persones detingudes. La detenció només es 
produeix en els casos i en la forma que preveu la llei. 
L’ordenament jurídic sobre la detenció, així com els 
principis d’actuació que observa la PGME en el trac
tament de persones detingudes, són els mateixos que 
per a la resta de forces i cossos de seguretat.

El sistema de gestió i de supervisió de la detenció que 
aplica la PGME en el seu treball diari incrementa 
el control sobre els terminis i sobre el seguiment del 
compliment dels drets de les persones detingudes, des 
del seu inici i mentre es perllonga la situació de priva
ció de llibertat.

La PGME posa a disposició del jutjat les persones de
tingudes en el moment que ho ordena l’autoritat judici
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al. En tots els partits judicials existeixen instruccions 
o protocols de coordinació entre els jutjats i la PG
ME en els quals es regulen les comunicacions de la 
detenció a l’autoritat judicial, el moment en què s’han 
de conduir els detinguts a presència judicial i el lliu
rament dels atestats al jutjat competent i al Ministeri 
Fiscal. Cal esmentar que en data 16 de juny de 2014 la 
Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya va dictar la instrucció 1/2014, que esta
bleix un nou sistema de repartiment dels atestats en 
els jutjats de guàrdia de detinguts de Barcelona ciutat 
que, com a principal novetat, contempla una segona 
conducció de detinguts. En compliment d’aquesta ins
trucció, a partir de la seva entrada en vigor el dia 2 de 
juliol de 2014, la Policia de la Generalitat condueix les 
persones detingudes als jutjats de Barcelona ciutat a 
les 9:00 i a les 12.30 hores.

L’aplicació de la Directiva 2012/2013/UE del Parla
ment Europeu i del Consell relativa al dret d’informa
ció en els processos penals comportarà un canvi ope
ratiu en la gestió de les persones detingudes, d’acord 
amb el que decideixi la transposició de la norma co
munitària que harmonitzi arreu de l’Estat el règim ju
rídic de les persones detingudes.

Indicar, també, que la transposició de la Directiva 
2013/48/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 
22 d’octubre de 2013, sobre el dret a l’assistència de 
lletrat en els processos penals i en els procediments 
relatius a l’ordre de detenció europea, i sobre el dret 
a que s’informi a un tercer en el moment de la priva
ció de llibertat i a comunicarse amb tercers i amb au
toritats consulars durant la privació de llibertat ha de 
produirse, com a màxim, el 27 de novembre de 2016.

El sistema de registre i custòdia de persones detingu
des està informatitzat des de l’inici de la detenció fins 
que finalitza. Aquest sistema permet registrar totes les 
circumstàncies produïdes durant el procés de la deten
ció i la custòdia i està sotmès a la supervisió dels co
mandaments responsables de la instrucció de les dili
gències policials.

Les aplicacions informàtiques de custòdia i detenció i 
d’imputació i seguiment de detencions enregistren les 
hores exactes d’entrada i sortida, les hores en què es 
complimenten els drets de les persones detingudes, les 
circumstàncies en què es realitzat la custòdia i les in
cidències que durant aquest període es puguin produir.

La llei de la PGME estableix els principis d’actuació 
que han d’observar els membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra pel que fa al tractament de detinguts, que 
són els següents:

a) Han d’identificarse degudament com a tals en el 
moment d’efectuar una detenció.

b) Han de vetllar per la vida i la integritat física de les 
persones que estiguin detingudes o sota llur custòdia i 
han de respectarne els drets, l’honor i la dignitat.

c) Han de complir i observar amb la diligència deguda 
els tràmits, els terminis i els requisits exigits per l’or
denament jurídic en la detenció d’una persona.

La Direcció General d’Administració de Seguretat 
(DGAS), per la seva banda, va fer difusió, el 18 de fe
brer de 2014, de l’Informe de l’Autoritat Catalana per 
a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2013 als 
213 cossos de policia local de Catalunya, a efectes del 
seu coneixement i trasllat a les seves organitzacions 
policials.

La DGAS, d’acord amb el Decret 320/2011, de 19 
d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior 
té, entre d’altres, la competència de coordinació de les 
policies locals i el foment de l’homogeneïtzació dels 
mitjans i els procediments comuns del sistema de se
guretat i policia. La competència per a fer el segui
ment administratiu del procés de la detenció corres
pon a cadascuna de les policies locals de Catalunya.

Finalment, assenyalar que el 19 d’abril de 2014, en 
l’àmbit de la Comissió de Policia de Catalunya, es va 
constituir un grup de treball per establir criteris, pau
tes i procediments comuns entorn al procés de la de
tenció i custòdia dels detinguts. El grup de treball ana
litzarà els procediments, les instruccions i les pautes 
operatives que envolten el procés de la detenció per 
tal d’assegurar que la prestació del servei policial, per 
qualsevol dels cossos de Policia Local de Catalunya, 
es realitzi amb els mateixos estàndards i amb criteris 
de qualitat i les garanties legals.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
620/X, sobre una piulada del regidor de 
l’Ajuntament de Vic Josep Anglada
Tram. 290-00551/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76137 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 620/X, sobre una 
piulada del regidor de l’Ajuntament de Vic Josep An
glada (número de tramitació 29000551/10), us infor
mo del següent:

La Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra (PG
ME) ha actuat respectant la voluntat de la família del 
menor i d’acord amb el que preveu l’ordenament jurí
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dic. Les manifestacions a què fa referència la Resolu
ció no van ser denunciades per les famílies ni al cos de 
Mossos d’Esquadra ni a cap òrgan judicial. Tampoc es 
té constància de cap petició judicial que sol·licités la 
incoació d’una investigació.

El compte de Twitter des del qual es van publicar les 
piulades va ser donat de baixa arran de l’expulsió del 
senyor Anglada del partit Plataforma x Catalunya.

Els delictes motivats en l’odi i la discriminació són 
objecte d’una atenció especial per part de la PGME. 
Per dur a terme una eficient tasca preventiva en la co
missió d’aquests delictes és fa una acurada supervisió 
i seguiment de les xarxes socials i d’altres medis de 
comunicació pública, actuant de manera coordinada 
amb les agències, els organismes i les institucions pú
bliques i privades que lluiten contra la provocació de 
la discriminació, l’odi i la violència contra determina
des persones i grups per motius racistes, origen nacio
nal, ideologia o religió, sexe, orientació sexual, malal
tia o discapacitat.

En la majoria dels casos aquestes conductes tendents 
a promoure la violència i la discriminació entre deter
minats grups i col·lectius tenen en les xarxes socials un 
mitjà d’exhibició de les seves conductes, humiliant i 
denigrant les víctimes, sent el mitjà idoni per compar
tir i difondre les mateixes causes.

L’actuació de la PGME es realitzarà sempre en el 
marc d’actuació que l’ordenament jurídic atorga a les 
forces i cossos de seguretat i en coordinació amb la 
Fiscalia coordinadora dels delictes d’odi i discrimina
ció, la qual adverteix de la proliferació de pàgines web 
i de discursos polítics que inciten a l’odi, la discrimi
nació i la violència i del progressiu increment de delic
tes xenòfobs i discriminatoris a través d’Internet.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
621/X, sobre les modificacions legals per a 
la classificació dels agents i caporals de les 
policies locals en el grup C1
Tram. 290-00552/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76037 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 621/X, sobre les mo

dificacions legals per a la classificació dels agents i ca
porals de les policies locals en el grup C1 (número de 
tramitació 29000552/10), us informo del següent:

Les modificacions legals necessàries perquè els agents 
i els caporals de l’escala bàsica de les policies locals 
de Catalunya es classifiquin, a efectes administratius 
de caràcter econòmic, en el Grup C1 s’articularan mit
jançant la pròxima llei de mesures fiscals i adminis
tratives.

Barcelona, 28 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
622/X, sobre l’ampliació del parc de bom-
bers de Vilafranca del Penedès
Tram. 290-00553/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76138 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 622/X, sobre l’am
pliació del parc de bombers de Vilafranca del Penedès 
(tram. 29000553/10), us informo del següent:

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incen
dis i Salvaments (DGPEIS) ha elaborat el programa 
funcional en què estableix les necessitats i el pla d’ade
quació del parc de bombers de Vilafranca del Penedès. 
A partir d’aquest programa funcional de demanda s’ha 
configurat el format de programa funcional necessari 
per a fer l’encàrrec del projecte.

Actualment el projecte està en procés d’encàrrec a In
fraestructures.cat (proposta i acceptació d’honoraris, 
nomenament d’arquitecte, etc).

L’objectiu és que l’encàrrec es resolgui durant el mes 
de setembre d’enguany, que el projecte es desenvolupi 
durant la resta de 2014 i, si no hi ha cap imprevist, les 
obres es licitin, s’adjudiquin i s’iniciïn dins del primer 
semestre de 2015.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

www.Infraestructures.cat
www.Infraestructures.cat
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Control del compliment de la Resolució 
623/X, sobre el garantiment de la plantilla 
necessària dels parcs de bombers
Tram. 290-00554/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76353 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 623/X, sobre el ga
rantiment de la plantilla necessària dels parcs de bom
bers (número de tramitació 29000554/10), us informo 
del següent:

Amb l’objectiu que els parcs de bombers compleixin el 
sistema de dotació mínima per assegurar una capacitat 
d’actuació en emergències i que cap parc de bombers 
no hagi de tancar s’ha aprovat el Decret 74/2014, de 
27 de maig, sobre jornada i horaris de treball del per
sonal del cos de bombers de la Generalitat, que regula 
la nova jornada laboral del Cos de Bombers de la Ge
neralitat.

La finalitat del decret és garantir una millor cobertu
ra del servei, ja que incrementa la jornada dels bom
bers en 3 guàrdies de 24 hores i, durant el període de 
campanya forestal, en 3 guàrdies de 10 hores, conveni
entment remunerades. Aquest increment implica, per 
al conjunt de bombers funcionaris, 238.792 hores més 
per any, fet que permetrà garantir l’estructura necessà
ria perquè hi hagi una cobertura estructural suficient.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
624/X, sobre el model de millores en l’efici-
ència de la logística i la compra agregada 
dels proveïdors del Siscat
Tram. 290-00555/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 76047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut 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 resolució amb nú
mero de tramitació 29000555/10, sobre 624/X, sobre 
el model de millores en l’eficiència de la logística i la 
compra agregada dels proveïdors del Siscat, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Salut.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
76047).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 22.09.2014 al 13.10.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 14.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.09.2014.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 75/X, 
sobre les polítiques d’impuls de les tecno-
logies de la informació i de la comunicació
Tram. 390-00075/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 76824 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do
nar compliment a la Moció 75/X, sobre les polítiques 
d’impuls de les tecnologies de la informació i de la co
municació (tram. 39000075/10), us informo del se
güent:

El Govern de la Generalitat, per mitjà del Departa
ment d’Empresa i Ocupació, atenent la instància del 
Parlament de Catalunya recollida en la Moció 75/X, 
d’avaluar i adoptar la forma jurídica més adequada per 
dur a terme les funcions assignades al Centre de Se
guretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), i 
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garantir l’escrutini públic i el control parlamentari de 
l’activitat d’aquest organisme, ha analitzat l’estructura, 
funcionament i reptes que afronta l’entitat.

L’anàlisi s’ha basat en identificar les funcions actuals 
que desenvolupa el CESICAT vehiculades en els seus 
estatuts i en diversos acords de Govern, essent el més 
actual l’Acord de Govern GOV103/2012 de 16 d’oc
tubre.

Alhora, s’ha avaluat el grau de compliment d’aquells 
àmbits i tasques en els que es recullen en els encàrrecs 
que ha rebut el CESICAT, tals com és el desplegament 
i compliment del Pla Nacional de Ciberseguretat.

Tot i que d’aquesta anàlisi es desprèn que els resultats 
de les actuacions desenvolupades per la Fundació des 
de la seva constitució i posada en marxa demostren 
un alt nivell d’eficàcia en la resolució de les funcions 
estatutàriament encomanades i les assumides posteri
orment per encàrrec del Govern en matèria de ciber
seguretat, respecte dels temes d’informació de l’Admi
nistració de la Generalitat, l’informe de les tendències 
del sector de la seguretat identifiquen un conjunt de 
noves pràctiques davant les quals el CESICAT, en la 
seva funció de la gestió i el control de la seguretat de 
les TIC de l’Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic, haurà de donar resposta, la qual li exigi
rà una capacitat d’adaptació que es fa difícil en la for
ma jurídica actual.

En aquesta línia, la forma jurídica que s’adopti ha de 
respectar el principi determinat per la Moció en la que 
és requisit que es garanteixi l’escrutini públic i el con
trol parlamentari de l’activitat del CESICAT.

Finalment, s’ha conclòs en l’impuls de la tramitació 
de l’avantprojecte de llei que determina l’adopció de la 
creació d’una entitat encarregada de la ciberseguretat 
de Catalunya amb la nova forma jurídica idònia. En 
aquest sentit, el Govern té previst aprovar la memòria 
preliminar en breu.

Pel que fa al punt que insta al Govern a elaborar i tra
metre al Parlament una memòria anual, per mitjà del 
departament que tingui adscrites les funcions de segu
retat electrònica, s’adjunta en annex la Memòria 2013 
aprovada pel Patronat de la Fundació el 13 de juny de 
2014.

Barcelona, 28 d’agost 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 93/X, 
sobre les polítiques d’habitatge
Tram. 390-00093/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 76132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor
me de compliment de la moció amb número de trami
tació 39000093/10, sobre les polítiques d’habitatge, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co
missió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 76132).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 23.09.2014 al 14.10.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 15.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.09.2014.

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 76492 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do
nar compliment a la Moció 94/X, sobre el sector 
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agroalimentari i el problema dels purins (tram. 390
00094/10), us informo del següent:

Pel que fa a la moratòria del Reial decret i l’Ordre mi
nisterial que regulen la producció elèctrica, des del 
moment en què va sortir publicada la Llei 24/2013, 
el DAAM va iniciar les gestions per trobar una solu
ció a la gestió dels purins que es destinaven a aquestes 
plantes. En aquest sentit es varen iniciar un seguit de 
reunions bilaterals amb els Ministeris d’Agricultura i 
d’Indústria on se’ls va exposar diferents informes que 
contenien alternatives per fer front al tancament de les 
plantes d’assecatge de purins.

En l’àmbit de les exportacions a Rússia, el DAAM col
labora i així ho seguirà fent, amb el MAGRAMA i 
amb el Departament de Salut (competent en matèria 
de salut pública pel que fa al control dels escorxadors) 
per tal de garantir l’eficàcia dels controls oficials rela
tius al compliment dels requisits sanitaris de la Unió 
Duanera integrada per Rússia, Bielorússia i Kazajstan.

Pel que fa al compliment de la Resolució 671/VIII de 
Parlament sobre el món agrari de 2010, durant el re
cent debat sobre el món agrari celebrat al Parlament 
els passats dies 9, 10 i 11 de juliol, ja vaig exposar àm
pliament quin ha estat el seu compliment i el seu per
centatge d’execució.

Quant a l’impuls dels camins rurals i del Pla de Re
gadius, des del DAAM s’ha continuat amb les línies 
d’ajudes a les Comunitats de Regants per a la millora 
i la Modernització dels regadius i també en el desen
volupament dels regadius més importants previstos al 
Pla de Regadius. Paral·lelament, s’ha continuat donant 
suport als ajuntaments en la millora de la xarxa viària 
rural tal i como està previst al PDR vigent.

Pel que fa a les diligències requerides per la Comissió 
Europea relatives al litigi referent al Canal SegarraGar
rigues, el Govern dóna estricte compliment al que pre
veu la Declaració d’Impacte Ambiental, que marca les 
exigències quant a les actuacions compensatòries i cor
rectores de l’impacte ambiental del SegarraGarrigues. 
Semestralment a més, es remet un informe a la Comis
sió Europea on es recullen totes les actuacions realitza
des d’acord amb el programa previst i es proposen les 
actuacions previstes d’acord amb el ritme d’execució de 
les obres i la posada en regadiu de noves superfícies.

Finalment pel que fa l’estudi d’impacte econòmic so
bre la regionalització dels ajuts de la nova PAC, la seva 
presentació està prevista davant la Comissió de Segui
ment de la Reforma de la PAC però actualment ens 
trobem en fase de reunions amb el MAGRAMA i les 
CCAA i encara no està tancada.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

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

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 76056 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut 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 39000095/10, sobre 95/X, sobre el mo
del de gestió de la salut pública a la regió sanitària de 
Lleida, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
76056).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 23.09.2014 al 14.10.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 15.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.09.2014.

Control del compliment de la Moció 100/X, 
sobre les mesures per a garantir l’ordre pú-
blic, la seguretat ciutadana i les institucions 
de govern davant possibles mobilitzacions 
massives
Tram. 390-00100/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 76139 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

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 100/X, sobre les mesures per 
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a garantir l’ordre públic, la seguretat ciutadana i les 
institucions de govern davant possibles mobilitzacions 
massives (número de tramitació 39000100/10), us in
formo del següent:

Està previst continuar negociant amb el Govern de 
l’Estat per materialitzar principis d’acord que puguin 
ser elevats a acords definitius a la Junta de Seguretat 
de Catalunya, prevista a l’article 164.4 de l’Estatut, so
ta la presidència del president de la Generalitat, per 
tal d’assegurar la coordinació de les polítiques de se
guretat i l’activitat dels diferents cossos policials que 
desenvolupen les funcions a Catalunya, i establir els 
mecanismes de bescanvi d’informació i els protocols 
de col·laboració i actuació coordinada.

La Policia de la Generalitat garanteix la convivència 
ciutadana amb els recursos que possibilita el marc 
constitucional i estatutari. En tots els supòsits en què 
s’han produït mobilitzacions massives la intervenció 
de la Policia de la Generalitat ha estat decisiva per 
restablir l’ordre, garantir el funcionament de les ins
titucions i identificar i posar a disposició judicial els 
responsables del delictes que s’hagin comés. El cos de 
Mossos d’Esquadra estudia i avalua els mitjans idonis 
per afrontar aquestes situacions seguint els principis 
d’actuació que presideixen les accions policials.

La Direcció General de la Policia continuarà vetllant 
per garantir el manteniment de l’ordre i la segure
tat pública en el supòsit de produirse mobilitzacions 
massives i actuarà amb responsabilitat, decisió i fer
mesa davant d’actituds delictives.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 114/X, 
sobre la situació dels centres penitenciaris 
i les polítiques de personal amb relació a 
l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 390-00114/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 76822 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Núm. moció: 39000114/10

Sobre: Control compliment de la Moció 114/X, sobre 
la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de 
personal amb relació a l’obertura de nous centres pe
nitenciaris

Comissió Competent: Comissió de Justícia i Drets Hu
mans

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt 4.c de la Moció 114/X, sobre la 
situació dels centres penitenciaris i les polítiques de 
personal amb relació a l’obertura de nous centres peni
tenciaris (núm. de tram. 390000114/10), us trametem, 
adjunta, una nota signada pel secretari general del De
partament de Justícia.

Barcelona, 2 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.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 

COMPAREIXENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
41, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
41, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària del primer 
semestre del 2014, sobre el pla per a l’estiu 
del 2014 i sobre l’atenció als serveis d’urgèn-
cies d’aquest període
Tram. 355-00145/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 20 de la Co
missió de Salut, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 476.

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

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar
tament de Salut (reg. 76819).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:  28.08.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del síndic d’Aran amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00687/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.09.2014, DSPCC 474.

Compareixença de Luis Carlos Medina, vice-
síndic primer del Conselh Generau d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00688/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.09.2014, DSPCC 474.

Compareixença de José Enrique Arró, con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natu-
ral del Conselh Generau d’Aran, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00689/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.09.2014, DSPCC 474.

Compareixença d’Enrique Pérez Llas, di-
rector executiu del Conselh Generau d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00690/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.09.2014, DSPCC 474.

Compareixença de Jusèp-Loís Sans Soca-
sau, cap de Política Lingüística del Conselh 
Generau d’Aran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00691/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.09.2014, DSPCC 474.
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Compareixença de Jèp de Montoya e Parra, 
historiador, lingüista i responsable de cultu-
ra i patrimoni del Conselh Generau d’Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00692/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.09.2014, DSPCC 474.

Compareixença de Joaquín Puente Feixa, 
primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició 
de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00694/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.09.2014, DSPCC 474.

Compareixença del síndic de greuges amb 
relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00696/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.09.2014, DSPCC 474.

Compareixença d’Albert Alins i Abad, dele-
gat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, 
amb relació a la Proposició de llei del règim 
especial d’Aran
Tram. 353-00697/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.09.2014, DSPCC 474.

Compareixença de Pau Perdices Pla, dipu-
tat a la Diputació de Lleida, amb relació a la 
Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00698/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.09.2014, DSPCC 474.

Compareixença d’Alfredo Galán Galán, di-
rector del Departament de Dret Administra-
tiu i Dret Processal de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran
Tram. 353-00701/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.

Compareixença de Pau Sans Mas, llicenciat 
en dret per la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00703/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea Nacional Catalana a Aran amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00708/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.
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Compareixença de Ferriol Macip, en repre-
sentació de Jornalet i de l’Associació per la 
Difusió d’Occitània a Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei del règim especial 
d’Aran
Tram. 353-00713/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.

Compareixença de José Calbetó Giménez, 
vicepresident honorari de Turisme del Con-
sell General d’Aran, amb relació a la Propo-
sició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00719/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.

Compareixença d’Ester Sirat Sanglada, vi-
cepresidenta del Partit Popular d’Aran, amb 
relació a la Proposició de llei del règim es-
pecial d’Aran
Tram. 353-00720/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.

Compareixença de Francesc Xavier Boya i 
Alòs, exsíndic d’Aran, amb relació a la Pro-
posició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 353-00722/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.

Compareixença d’Anna Díaz Morello, con-
sellera de Turisme, Comerç i Consum del 
Consell General d’Aran, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la 
seva posició amb relació a la Proposició de 
llei del règim especial d’Aran
Tram. 357-00718/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 41, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 41 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 41, tinguda el 03.09.2014, DSPCC 475.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
per a presentar la memòria del 2013
Tram. 359-00016/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Presentació: President, de l’Autoritat Catalana de la 
Competència (reg. 76411).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 03.09.2014.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria del Consell Assessor de Ràdio i Te-
levisió Espanyola a Catalunya corresponent 
al 2012 i al 2013
Tram. 334-00080/10

Presentació
Consell Assessor de Ràdio Televisió 

Espanyola a Catalunya

Reg. 76354 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la presidenta del Parlament

Distingida senyora,

Em plau adreçarvos aquestes ratlles per adjuntantvos 
la Memòria, ja entregada, corresponent a l’activitat 
portada a terme pel Consell Assessor de RTVE a Ca
talunya en el decurs del període 20122013.

Tot agraintvos, com sempre, la vostra atenció envers 
aquest Consell Assessor i esperant podervos saludar 
ben aviat, aprofito l’avinentesa per a enviarvos el meu 
respecte i una ben afectuosa salutació.

Barcelona, 4 d’agost de 2014

Josep M. Tarruell i Llurba
President del Consell

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

Memòria de la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional corresponent al 2013
Tram. 334-00081/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 76386 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

d’Afers Institucionals: Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

D’acord amb el que preveu el Decret 242/2007, de 6 
de novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, 

em plau presentarli la Memòria anual de la Comissió, 
corresponent a l’exercici 2013.

Aquest document recull les dades més significatives 
de l’activitat desenvolupada pel Govern en l’àmbit de 
la publicitat institucional durant el 2013 i, segons el 
decret esmentat, cal presentarlo al Parlament de Cata
lunya dins del període de sessions de l’any.

Molt atentament,

Barcelona, 1 d’agost de 2014

Artur Mas

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

Memòria de l’Autoritat Catalana de la Com-
petència corresponent al 2013
Tram. 334-00082/10

Presentació
President, de l’Autoritat Catalana de la Competència

Reg. 76411 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

D’acord amb l’article 16 de la Llei 1/2009. de 12 de 
febrer, de l’Autoritat Catalana de la Competència 
(ACCO), que així ho preveu anualment, em plau de
manarvos comparèixer davant aquest Parlament (fins 
ara aquestes compareixences s’han substanciat sempre 
en la Comissió d’Economia) per presentar la Memòria 
d’activitat d’aquesta institució durant el 2013 i infor
mar sobre les línies bàsiques de treball del seu present 
i futur.

Em permeto suggerir que, atès que tant el meu man
dat com el dels dos Vocals del Tribunal Català de De
fensa de la Competència, òrgan intern de resolució de 
l’ACCO (la Sra. Anna Matas, catedràtica d’Economia 
Aplicada de la UaB i el Sr. Oriol Llebot, catedràtic de 
Dret Mercantil de la UdG), acaben la primera quinze
na de març de 2015, potser seria oportú que m’acom
panyessin en aquest compareixença. Ambdós i jo ma
teix ja vàrem comparèixer immediatament després del 
nostre nomenament tal com prescriu la norma que re
gula la institució.

Aquesta compareixença de final de mandat no ho és de 
preceptiva però he pensat que la presentació de la dar
rera memòria de l’equip sortint, que si que ho és, per
metria fer un balanç global del nostre mandat de 6 anys 
i que això podria també tenir interès per la Cambra.
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Em plau, doncs, posarme –posarnos– a la vostra dis
posició per la data i la forma de celebrar aquesta com
pareixença que considereu oportunes.

Respectuosament i cordial,

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Arseni Gibert
President

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe relatiu a la Resolució 577/X, del Par-
lament de Catalunya, sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats
Tram. 335-00005/10

Presentació
Consellera, del Departament de 

Governació i Relacions Institucionals

Reg. 76776 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

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 577/X del Parlament 
de Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i les de
sigualtats, us informo del següent: 

En l’annex a aquest escrit us faig arribar un informe 
sobre les accions dutes a terme pels diferents departa
ments de la Generalitat, per tal de donar compliment 
a les mesures contingudes en la Resolució 577/X del 
Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la po
bresa i les desigualtats, adoptada en el debat monogrà
fic tingut el passat 13 de març de 2014.

Barcelona, 25 d’agost de 2014

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

Informe de compliment de la Resolució 577/x 
del Parlament de Catalunya sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats

I. Objectius del Pacte per a la lluita contra 
la pobresa a Catalunya, indicadors de risc 
i coordinació entre institucions i entitats

1. Al nostre país l’instrument que ha d’ajudar a concre
tar l’Estratègia Europa 2020 pel que fa a la reducció 

del risc de pobresa és el Pacte per a la lluita contra la 
pobresa a Catalunya, atès que estableix els principals 
mecanismes d’intervenció i que ha de ser fruit d’un 
gran acord que inclogui els agents socials, civils, insti
tucionals i polítics.

La principal finalitat del Pacte, que es coordina des 
del Departament de Benestar Social i Família, és el 
de sumar esforços per combatre l’impacte de la crisi 
econòmica sobre les persones, reforçant tots els meca
nismes de detecció i prevenció i prioritzant els recur
sos disponibles envers la inclusió social. El Pacte per a 
la lluita contra la pobresa a Catalunya ha de permetre 
dissenyar i implementar eines que previnguin el risc 
d’exclusió social, establir els mecanismes d’interven
ció, i sobretot, fixar un horitzó que redueixi al màxim 
la pobresa a Catalunya tot començant per aconseguir 
que aquesta se situï en el nivell existent abans de l’inici 
de la crisi econòmica.

La proposta de Pacte per a la lluita contra la pobresa 
a Catalunya inclou el Pla d’acció per a la lluita contra 
la pobresa i per a la inclusió social 20142016 que con
creta les actuacions a dur a terme per a cadascun dels 
objectius del Pacte, amb la indicació del departament 
de la Generalitat responsable de la seva implementa
ció, el pressupost anual de cada actuació per al període 
20142016 i els indicadors de seguiment i avaluació.

La Proposta de Pacte fixa 13 objectius estratègics que 
s’emmarquen dins de cinc grans eixos i que suposen 
171 actuacions amb els seus respectius indicadors de 
seguiment.

Els 5 eixos en que es fonamenta la proposta de Pacte 
per a la lluita contra la pobresa a Catalunya són: 

– Pobresa i inclusió social en la infància i l’adolescència 
– Cobertura de les necessitats bàsiques
– Ocupació
– Habitatge
– Àmbit relacional i comunitari 

Aquest document s’ha ampliat i completat amb poste
rioritat a la celebració el mes de març, al si del Parla
ment de Catalunya, del Ple extraordinari sobre la po
bresa i les desigualtats, haventse afegit, entre d’altres, 
les següents mesures: 

– Impulsar l’atenció a les necessitats bàsiques d’ali
mentació dels infants amb un servei d’àpat diari durant 
el període de vacances escolars, mitjançant l’obertura 
dels centres oberts en els territoris on es detecti aques
ta necessitat.

– Desenvolupar i ampliar els convenis amb residències 
de titularitat privada o pública, per tal d’incrementar el 
nombre de places del servei d’àpats gratuïts per a per
sones grans o amb situació d’exclusió social.

– Modificar el decret llei 6/2013 per ampliar el període 
d’aplicabilitat a tot l’any, que eviti la interrupció dels 
subministraments d’electricitat i gas per impagament, 
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simplifiqui substancialment els tràmits i incorpori els 
instruments de suport econòmic per a les persones que 
no arribin a l’1,5 de la renda de suficiència de Catalu
nya i no puguin afrontar el deute.

– Donar suport a l’accés al transport públic dels col
lectius desfavorits, per mitjà de les bonificacions ta
rifàries a jubilats i pensionistes i a persones amb dis
capacitats en col·laboració amb les administracions 
locals, i mantenint les bonificacions als desocupats.

– Desenvolupar ajuts de suport en l’àmbit laboral per a 
persones amb discapacitat.

També s’ha elaborat una relació d’indicadors estadís
tics de referència, provinents de fonts estadístiques ofi
cials –Idescat, Ine i Eurostat– que permetran elaborar 
informes periòdics sobre la pobresa a Catalunya, amb 
desagregació territorial i de gènere i amb dades com
paratives respecte del context de la Unió Europea, i 
que inclourà com a mínim els següents: 

– Indicadors de distribució de la renda: llars per trams 
d’ingressos nets anuals; renda mitjana neta anual per 
llar, persona i unitat de consum; llars segons tipus de 
prestacions socials que reben; llars segons dificultats 
per arribar a fi de mes; indicadors de distribució de la 
renda.

– Indicadors de risc de pobresa: taxa de risc a la po
bresa; llindars de risc de pobresa; composició de la 
població en risc de pobresa; intensitat de la pobresa.

– Indicadors de risc a la pobresa o exclusió social 
(AROPE): risc de pobresa o exclusió social harmonit
zada (taxa AROPE); components de la taxa de risc de 
pobresa o exclusió social.

– Indicadors de condicions de l’habitatge i privacions a 
les llars: llars segons el règim de tinença de l’habitatge 
principal; llars segons determinats problemes que pa
teixen; llars segons béns d’equipaments que disposen; 
despesa mitjana mensual de l’habitatge; tipus de pri
vacions de les llars; nombre de privacions de les llars.

– Indicadors de desigualtat en la distribució de la ren
da: indicadors de distribució de la renda.

– Indicadors de qualitat de vida: índex de desenvolu
pament humà.

Aquest document de Pacte de lluita contra la pobresa, 
pel que fa al disseny, actuacions, indicadors i avalua
ció s’ha treballat i participat activament des d’un grup 
de treball creat l’any 2011 i on s’hi troben representats, 
especialment, l’administració local, les entitats soci
als, els col·legis professionals i representants de dife
rents departaments de la Generalitat de Catalunya. En 
aquest sentit, han estat diverses i nombroses les sessi
ons de treball realitzades. Per completar el document, 
es treballa també amb les entitats municipalistes i a les 
entitats del tercer sector social per poderhi sumar i ad
dicionar també totes les actuacions que, en l’àmbit de 
lluita contra la pobresa, realitzen aquestes institucions.

D’altra banda, pel que fa a l’anàlisi de la realitat de 
la pobresa a Catalunya, en les seves múltiples ves
sants, i d’acord amb l’establert en l’article 50 de la llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el Consell 
General de Serveis Socials, que és l’òrgan superior de 
participació en matèria de serveis socials i està adscrit 
al Departament de Benestar Social i Família, emet un 
informe anual sobre l’estat dels serveis socials i el tra
met al Govern perquè en doni compte al Parlament.

Formen part del Consell General de Serveis Socials 
representants dels departaments de la Generalitat vin
culats amb els serveis socials, dels ens locals, dels usu
aris, de les entitats representatives dels interessos ciu
tadans, empresarials, sindicals i professionals, de les 
dones i de les entitats d’iniciativa social.

L’informe que emet anualment el Consell General de 
Serveis Socials s’estructura d’acord amb els següents 
blocs temàtics: 

– Anàlisi del context i de les necessitats socials priori
tàries a Catalunya.

– Anàlisi de l’acció del Sistema Català de Serveis So
cials davant aquestes necessitats.

L’informe defineix tres categories de necessitat que 
correlacionen amb les recollides en l’article 3.2 de la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials: 

– Situacions de necessitat per manca d’autonomia
– Situacions de necessitat relacional
– Situacions de necessitat material i instrumental

Aquest informe inclourà una anàlisi detallada sobre 
la situació de la pobresa a Catalunya, a partir de la 
relació d’indicadors abans esmentada. També s’està 
treballant conjuntament amb l’Idescat en la definició 
d’indicadors territorialitzats que permetin avaluar les 
situacions de necessitat a cada Àrea bàsica de serveis 
socials.

D’acord amb el que estableix l’article 42 de la llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, s’està tre
ballant per a la creació i posada en marxa del Sistema 
d’Informació Social, comú, compartit i compartible, 
que ha de garantir la disponibilitat de la informació 
relativa a les prestacions i a la cartera de serveis so
cials, i al qual hi han de poder accedir els agents que 
intervenen en la prestació dels serveis socials i els ciu
tadans.

2. La Història Social Compartida (HSC) com a inicia
tiva del Sistema d’informació social: 

Després d’analitzar diferents opcions per la identifica
ció de les persones usuàries comú a tots els agents de 
la Xarxa de Serveis Socials en l’HSC, s’ha valorat com 
a millor opció utilitzar el codi CIP de la targeta sanità
ria individual com a identificador comú en tots els sis
temes d’informació, ja que es considera que: 

– Simplifica el desplegament i la governança de l’HSC.
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– Aprofita sinergies amb altres iniciatives ja consoli
dades.

– Aporta les garanties d’un sistema contrastat i fiable.

– Té un impacte mínim en els procediments i sistemes 
dels agents.

D’altra banda, recentment el govern ha aprovat el Pla 
interdepartamental d’atenció i interacció social i sani
tària (PIAISS), que preveu que els Departaments de 
Salut i de Benestar Social i Família configurin una 
història clínica i social compartida mitjançant l’apli
cació de les TIC, i amb el suport de la Fundació Tic
SAlut, per tal de poder compartir dades entre tots els 
dispositius assistencials implicats. En aquest sentit, 
ambdós departaments seleccionaran aspectes bàsics 
per configurar una història clínica i social compartida, 
incorporant elements de seguretat i interoperabilitat 
entre les diferents interfícies.

3. La priorització dels pagaments ve determinada per 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

En aquest sentit, les prioritats que se segueixen en els 
pagaments tenen en compte, en primer lloc, les obli
gacions financeres. També, per imperatiu legal, tenen 
prioritat els pagaments imposats en una resolució ju
dicial. A l’anteriorment esmentat segueixen altres pa
gaments que, per raons d’oportunitat, s’han establert 
com a prioritaris. El primer d’aquests és el pagament 
de les nòmines, tant les que es paguen de manera di
recta com indirecta, cas de les satisfetes mitjançant 
concert, gestió delegada o subvencions. A continuació 
se situen els pagaments del sector social que tenen ca
ràcter finalista, seguits dels relatius a les obligacions 
derivades dels concerts sanitaris, educatius i socials, 
els pagaments a les farmàcies i, finalment, els d’altres 
proveïdors considerats prioritaris.

A més, l’Institut Català de Finances (ICF) participa en 
el finançament de les entitats del tercer sector social, 
en especial d’inversions fetes per les entitats per poder 
endegar o millorar els serveis que presten. L’ICF dis
posa de diverses opcions de finançament a les quals es 
poden adreçar les entitats del tercer sector: operacions 
directes per a finançar inversions, avals de circulant 
(tant de I’ICF com d’AVALlS).

Addicionalment, arran de la complicada situació de 
tresoreria en la qual es troben les entitats, I’ICF ha 
modificat de forma substancial les condicions dels 
préstecs atorgats, amb l’objectiu de millorar la genera
ció de caixa disponible per a aquestes entitats.

4. Pel que fa a la contractació, el Govern de la Genera
litat de Catalunya ha iniciat un procés de diàleg amb 
l’Associació Catalana de Municipis i amb la Federació 
de Municipis de Catalunya per tal d’impulsar l’aplica
ció de clàusules socials en la contractació pública de 
l’administració local de Catalunya.

En l’àmbit de les seves competències, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Oficina de Su
pervisió i Avaluació de la Contractació Pública, va 
dictar la Instrucció 1/2014 de 9 de gener, dirigida tant 
als departaments com a totes les entitats del seu sec
tor públic, l’apartat 6 de la qual preveu la integració 
d’aspectes socials en la contractació pública i, concre
tament, la inclusió de clàusules socials com a criteris 
d’admissió, criteris de valoració o condicions especi
als d’execució.

5. El Pacte de lluita contra la pobresa inclou actuaci
ons que preveuen establir objectius comuns de coor
dinació entre els Plans Locals d’Inclusió Social, els 
Plans de Desenvolupament Comunitari i els Plans de 
Ciutadania i Immigració per avançar en la seva coor
dinació amb altres plans per tal de potenciar estratègi
es d’intervenció social i territorial i crear mecanismes 
de participació de les entitats del Tercer Sector Social 
en els Plans Locals d’Inclusió Social i en els Plans de 
Desenvolupament Comunitari.

Per tal de reformularlos s’ha iniciat un treball de re
definició dels objectius, les línies d’actuació i els in
dicadors de seguiment mitjançant comissions, grups 
de treball i taules tècniques organitzades en el marc 
del pacte per la pobresa, s’està revisant del document 
Marc del PLIS i s’elaborarà de treball en xarxa local 
per a la inclusió social.

Pel que fa als Plans de Desenvolupament Comunitari 
(PDC) es continua impulsant una metodologia de par
ticipació que estableix en les entitats la decisió sobre 
els projectes que es promouen i la realització de la ges
tió. La coordinació de les entitats en els barris es man
té a través de les taules d’entitats que es reuneixen ca
da dos o tres mesos, segons la dinàmica de cada PDC, 
amb la finalitat de fer una avaluació continuada sobre 
el funcionament dels projectes.

Tant els PLIS com els PDC s’estan finançant mitjan
çant el Contracte Programa del Departament de Ben
estar Social i Família amb els ens locals i hi ha la vo
luntat d’avançar en aquesta línia en funció del resultat 
de la redefinició dels plans i la seva avaluació.

6. El Departament de Benestar Social i Família ha pu
blicat durant aquest any 2014 convocatòries de subven
cions a entitats per un import total inicial de gairebé 
13 milions d’euros per al foment i l’execució d’actu
acions i programes en la línia dels objectius i àmbits 
competencials del departament. La majoria d’aquestes 
actuacions subvencionades estan fortament orientades 
a la lluita contra la pobresa, la desigualtat i l’exclusió 
social.

En són un bon exemple les diferents línies i programes 
de subvencions objecte de la convocatòria dels ajuts: 
serveis d’intervenció socioeducativa en infants i ado
lescents incloent el seu manteniment durant el període 
de vacances escolars per a garantir la cobertura de les 
necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos, 
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programes d’intervenció amb famílies amb infants i 
adolescents en situació de risc, programa de lluita con
tra els maltractaments a infants i adolescents, progra
mes d’acollida i d’inclusió residencial per a persones 
en situació de vulnerabilitat social i de promoció de 
la igualtat d’oportunitats entre el col·lectiu de persones 
immigrades, activitats cíviques, de participació ciuta
dana i del foment del voluntariat, programes de lluita 
contra els maltractaments, contra la violència masclis
ta i la violència familiar i manteniment de programes 
de serveis socials destinats, bàsicament, a entitats que 
atenen col·lectius en risc de pobresa i exclusió social.

Addicionalment, també s’ha promogut una convocatò
ria extraordinària de subvencions a entitats per al des
envolupament d’actuacions d’atenció a les famílies en 
situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles 
que tenen infants a càrrec, per un import inicial de 2 
milions d’euros, ampliables.

Així mateix, s’han conveniat amb les principals fede
racions d’educació en el lleure subvencions per import 
de 4,5 milions d’euros amb l’objectiu principal de ga
rantir i donar suport a les activitats de lleure dels in
fants i adolescents. En aquest sentit, s’ha reforçat amb 
500.000 euros complementaris exclusivament a be
ques per a activitats d’estiu per a infants i adolescents 
en situació de vulnerabilitat dins el pla d’actuacions 
per combatre els efectes de la crisi en la infància i ado
lescència.

7. D’altra part, les competències assignades al Depar
tament de Justícia comporten l’atenció i el tracte amb 
col·lectius vulnerables com persones menors encausa
des, víctimes de delictes, usuàries de l’administració 
de justícia amb recursos limitats, persones recluses o 
en compliment de mesures penals. Per aquest motiu, 
des del Govern s’han proposat diverses actuacions per 
incorporar al Pacte per a la lluita contra la pobresa. 
En destaquen les vinculades amb l’atenció dels menors 
encausats i penats, l’accés a la justícia i la reinserció 
social i laboral de persones recluses, així com la ga
rantia del dret a l’habitatge que es desenvolupa més 
endavant.

Les actuacions són de diversa índole, legislativa, 
d’atenció directa o de serveis dissenyats i gestionats 
des del Departament. Es caracteritzen per vetllar per 
la inclusió i la lluita contra els factors que poden gene
rar pobresa entre les persones més vulnerables.

Respecte de l’accés a la justícia, cal assenyalar que el 
sistema judicial és un dels garants de la cohesió soci
al i la seguretat, dos dels pilars de l’estat del benestar. 
Garantir l’accés a la justícia és un dret que no preveuen 
tots els països, però a l’Estat espanyol és constitucio
nal i fonamental.

El Departament de Justícia concentra bona part dels 
seus esforços econòmics i organitzatius en el servei 
d’assistència jurídica gratuïta, per tal de ferlo exten
sible a totes les persones que hi tenen dret, en tots els 

aspectes jurídics previstos i amb la màxima qualitat. 
El servei es gestiona en col·laboració amb els col·legis 
d’advocats, els quals reben més de 60M€ per pagar ad
vocats i procuradors d’ofici, així com les despeses dels 
15 serveis d’orientació jurídica, inclòs el penitenciari.

Quant a les persones privades de llibertat, és un col
lectiu que té un doble risc d’exclusió: la pròpia de l’in
ternament en un centre i la derivada d’incorporar les 
conductes delictives en els seus hàbits. Entre els me
nors d’edat i adolescents el risc d’exclusió perllongat 
és més alt. El Departament, a més de garantir la cus
tòdia dels penats, treballa per a la seva reinserció i re
habilitació. Gestiona l’execució de les mesures penals 
alternatives imposades pel jutge i disposa de serveis 
específics pels menors d’edat i pels adults. En l’execu
ció penal és essencial la implicació dels agents socials, 
una col·laboració que es materialitza amb convenis o 
subvencions.

Pels menors d’edat i joves privats de llibertat, el De
partament ofereix dos tipus de serveis: 

– El Servei de mediació i assessorament tècnic del me
nor encausat en jutjats de menor, pel qual s’elaboren 
informes pel fiscal o jutge, s’assessora sobre les me
sures adequades educatives o psicosocials o es fomen
ta la col·laboració dels pares, entre d’altres, amb unes 
despeses estructurals de 2,9 milions d’euros i 4.800 
usuaris.

– Els Centres Educatius i Medi Obert que realitzen les 
tasques reeducatives dels menors d’edat que no han 
pogut seguir el programa educatiu universal previst. 
S’hi destinen gairebé 23 milions d’euros i s’hi atenen a 
3.200 menors d’edat i joves.

Pel que fa a les persones adultes privades de llibertat 
es disposa de les mesures penal alternatives, com a sis
tema de restitució del delicte que evita l’internament i 
la doble exclusió. S’hi destinen 6 milions d’euros per 
fer el seguiment de les mesures i conveniar amb enti
tats privades i administracions l’execució de les mesu
res, amb un espectre de beneficiaris al voltant de les 
13.500 persones.

– I també es compta amb els serveis dels centres peni
tenciaris, on s’hi desenvolupen actuacions de reinser
ció i rehabilitació per diferents vies que incideixen a 
unes 16.800 persones diferents.: 

– En coordinació amb les entitats del tercer sector que 
realitzen programes de reinserció, on s’hi inverteixen 
2,7 milions d’euros.

– A través de l’empresa pública del CIRE, els progra
mes de reinserció sociolaboral, mitjançant la forma
ció, l’ocupació i la inserció laboral, amb un pressupost 
de 37,8 milions d’euros.

– Amb la gestió d’ajuts als internats i a les seves famí
lies, en col·laboració amb la xarxa de serveis socials, 
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per facilitar la reinserció, amb uns 2 milions d’euros 
de pressupost.

Un altre col·lectiu vulnerable són les víctimes del de
licte, pel qual el Departament de Justícia manté l’Ofi
cina d’Atenció a la Víctima del Delicte que ofereix un 
servei gratuït d’atenció, suport i orientació. En el marc 
del Pacte destaca la implantació del projecte pilot de 
justícia restaurativa en l’àmbit dels menors d’edat en
causats, a través de protocols i personal especialitzat, 
amb un pressupost estructural de 295.000 euros. I el 
Programa de protecció de víctimes de violència mas
clista i la seva recuperació, en col·laboració amb una 
entitat financera que ofereix programes específics a 
més de 260 dones beneficiàries.

Finalment, el Departament de Justícia compta amb els 
Equips d’Assessorament Tècnic a la Família en jutjats 
de primera instància i de família, amb unes despeses 
estructurals d’1,6 milions d’euros i més de 1.500 usu
aris. Aquests equips potencien la inclusió social en 
l’àmbit familiar a través de l’assessorament imparcial 
en les demandes judicials, per tal de facilitar la presa 
de decisions, tot protegint els interessos dels menors 
d’edat.

8. Per la seva banda, el Departament d’Interior dóna 
suport en l’elaboració dels Plans Locals de Seguretat 
a través de la Direcció General d’Administració de 
Seguretat a aquells municipis que així ho sol·liciten. 
En el marc dels aspectes a contemplar dins d’aquests 
plans, es fomenta la col·laboració dels responsables de 
seguretat de l’ajuntament amb els serveis socials per 
tal d’evitar el risc d’exclusió i l’estigmatització de les 
persones en situació de vulnerabilitat i pobresa.

Pel que fa a la Policia de la Generalitat  Mossos d’Es
quadra, coopera i col·labora amb les entitats locals en 
el marc que estableix el Sistema de Seguretat Pública 
de Catalunya. Quant a qüestions tècniques i operati
ves, el suport s’efectua amb els requisits que preveu la 
Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Genera
litat  Mossos d’Esquadra i d’acord també amb el que 
preveu la llei de les policies locals.

9. El Departament de Benestar Social i Família im
pulsa i finança la implantació d’espais d’atenció per a 
infants entre 3 i 12 anys, fora de l’horari escolar, ser
veis diürns preventius que donen suport, estimulen i 
potencien l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentat
ges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències so
cioeducatives de les persones ateses mitjançant el tre
ball individualitzat, el grupal, la família, el treball en 
xarxa i amb la comunitat.

L’objectiu és proporcionar atenció a tots els menors en 
situació de risc afavorint el seu desenvolupament per
sonal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, 
prevenint i evitant el deteriorament de les situacions 
de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Enguany, hem incrementat, arreu del territori català, 
el nombre de places finançades pel Departament a les 
entitats que presten aquests serveis i hem publicat una 
línia de subvencions per garantir l’obertura de centres 
oberts durant l’estiu, amb activitats diàries, de dilluns 
a divendres, que inclouen 2 o 3 àpats diaris per garan
tir una alimentació saludable i equilibrada.

Però la voluntat del Departament respecte els serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencial per a in
fants i adolescents en situació de risc i les seves famíli
es va més enllà. Fins ara només estava desenvolupat el 
servei de centre obert, però cal per donar resposta a les 
necessitats de tots els infants i adolescents més enllà 
de la franja d’edat de 3 a 12 anys, i sobretot d’incidir 
en la prevenció i la desenvolupament de les capacitats 
parentals per afavorir el desenvolupament integral i 
harmònic dels infants en el seu entorn familiar i soci
al habitual, evitant la separació de la seva família i la 
institucionalització.

Es pretén desplegar la xarxa de tots els serveis diürns 
que contempla la llei de serveis socials. Atès que són 
serveis de competència local, des del Departament de 
Benestar Social i Família s’està treballant amb les en
titats municipalistes per a la definició d’un model ho
mogeni d’aquests serveis amb les mateixes garanties 
per a tots els infants i adolescents en situació de risc 
i les seves famílies, independentment del lloc on vis
quin.

Hores d’ara, ja s’ha consensuat un marc general que 
s’està donant a conèixer a les entitats i altres agents 
implicats en aquests serveis, com són els col·legis pro
fessionals, per tal d’avançar conjuntament en la defi
nició i implantació d’un model compartit per tothom. 
Continuem els treballs per definir els criteris d’im
plantació, els costos dels serveis, el procés d’avaluació 
d’impacte i el pla de finançament, d’acord amb criteris 
realistes i de sostenibilitat del sistema.

Aquest model de serveis suposa un canvi de paradig
ma en l’atenció a la infància i adolescència en situa
ció de risc i les seves famílies, en favor de la igualtat 
d’oportunitats i el desenvolupament de les capacitats 
personals per esdevenir persones autònomes i social
ment responsables.

En termes globals l’evolució del finançament a Catalu
nya per part de l’Administració General de l’Estat en 
el període 20012013 ha sofert una reducció del 91,9% 
pel que fa als programes socials competència del De
partament de Benestar Social i Família.

Aquest Govern ha reclamat reiteradament la transfe
rència dels recursos econòmics adients per al sosteni
ment del sistema de protecció social, i ha demanat al 
Govern de l’estat la recuperació de les seves aportaci
ons econòmiques i la territorialització de les partides 
incloses en els pressupostos generals, mitjançant les 
esmenes als diferents avantprojectes dels pressupostos 
generals de l’Estat i les reiterades intervencions i ma
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nifestacions en els diferents òrgans col·legiats de parti
cipació interterritorials. En tot moment hem fet palès 
el nostre desacord per la Insuficiència financera per a 
l’aplicació i desenvolupament a Catalunya de: 

– La llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situa
ció de dependència. Les darreres modificacions de la 
llei suposen un major esforç econòmic en termes rela
tius i absoluts per a la Generalitat.

– Les polítiques d’immigració: anul·lació del Fons es
tatal d’acollida i integració.

– Els serveis Socials Bàsics (Pla Concertat). El finan
çament de l’Estat l’any 2014 manté la mateixa reduc
ció de més del 40% de l’any anterior.

– Els criteris per a la distribució entre CCAA del nou 
fons estatal per al 2014 per dur a terme actuacions de 
lluita contra la pobresa infantil.

– Anul·lació de les aportacions de l’Estat als ens locals 
en concepte de teleassistència.

Igualment i de forma reiterada, s’ha reclamat la ges
tió dels fons derivats del 0,7% de l’IRPF d’acord amb 
la doctrina del Tribunal Constitucional i nombroses 
sentències del Tribunal Suprem que han dictaminat en 
aquest mateix sentit.

II. Redistribució de la riquesa: les polítiques 
fiscals de rendes

1. En les mesures contingudes en els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya d’enguany, el Govern ha 
prioritzat el manteniment de la despesa social amb la 
finalitat de preservar l’Estat del benestar. Així, la po
lítica de consolidació fiscal s’enfoca en el vessant dels 
ingressos. En aquest sentit, s’han creat impostos nous 
(com l’impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit, 
l’impost sobre les estades en establiments turístics o 
els impostos mediambientals actualment en tramitació 
parlamentària) i s’han incrementat impostos ja exis
tents (com l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre 
successions i donacions o l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentals).

A més, el Govern de la Generalitat farà un seguiment 
de les propostes de reforma tributària que pugui adop
tar el Govern de l’Estat, per tal de poder incidir en les 
decisions que impactin en els tributs que gestiona la 
Generalitat o en aquells respecte dels quals la Genera
litat en té cedit part del rendiment. I aquest seguiment, 
més enllà del debat polític que se’n faci en seu parla
mentària, s’efectuarà ja sigui a través de la participació 
de la Generalitat en els òrgans institucionalitzats de 
relació i coordinació en què es debaten les qüestions 
tributàries i de finançament (el Consell de Política Fis
cal i Financera i el Consell Superior per a la Direcció 
i Coordinació de la Gestió Tributària i, eventualment, 
també la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
EstatGeneralitat i la Comissió Bilateral Generalitat

Estat) o en grups de treball que es puguin constituir 
a l’efecte.

2. El Departament de Benestar Social i Família ha co
ordinat l’elaboració d’un mapa de prestacions socials 
a Catalunya, en el qual s’hi veuen reflectides totes les 
prestacions de caràcter econòmic a persones i totes les 
prestacions de serveis que tenen com a finalitat la pro
tecció social, amb l’objectiu d’ordenar el conjunt de les 
prestacions de la Generalitat orientades a donar suport 
a les persones i col·lectius més desafavorits.

De cadascuna de les prestacions s’ofereix tot un seguit 
d’informació de la qual cal destacar la següent: finan
çament, garantia de la prestació, requisits per acce
dirhi, anys acreditats de residència a Catalunya reque
rits per a percebrela, quantia de la prestació, valoració 
de la situació de necessitat, motius d’extinció, suspen
sió i reintegrament de la prestació, i incompatibilitats 
de la prestació.

Les prestacions de caràcter econòmic a persones van 
adreçades principalment a: 

– La cobertura de necessitats bàsiques.

– La prevenció davant situacions de risc i la reducció 
de les condicions de vulnerabilitat.

– La igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos.

A més, el mapa de prestacions socials de Catalunya 
incorpora un apartat de prestacions de serveis, agrupa
des temàticament, en el que destaquen, entre d’altres, 
els següents àmbits: 

– Serveis socials i promoció social
– Salut
– Educació
– Ocupació
– Justícia
– Habitatge 

3. El 14 de març passat es va publicar la convocatòria 
de l’ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut 
lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès 
a nivell d’ingressos de la unitat familiar. El límit d’in
gressos per a poder acollirse a l’ajut es fixa, per al 
2014, en 14.000 euros, ponderables a l’alça en funció 
del nombre de persones que integren la unitat famili
ar, amb especial atenció per als membres amb el re
coneixement legal del grau de discapacitat i per a les 
famílies monoparentals. Aquest ajut, d’un import de 
650 euros o de 750 euros per a famílies nombroses o 
monoparentals, té per objecte donar suport econòmic 
a aquestes famílies, per raó de l’atenció que aquestes 
hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulne
rabilitat.

L’atorgament d’aquesta tipologia d’ajut es va iniciar 
l’any 2011 amb un topall de renda familiar ponderada 
de 12.000 euros, en funció dels membres de la unitat 
familiar. Posteriorment es va elevar fins a 14.000 eu
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ros, amb la voluntat d’ampliar el nombre de famílies 
beneficiàries.

S’està valorant la possibilitat d’ampliar el límit d’in
gressos en funció de la disponibilitat pressupostària 
per a l’exercici de l’any vinent.

4. Una vegada tancat el pagament de La Renda Míni
ma d’Inserció (RMI) corresponent al mes de juny de 
2014, tots els expedients que la data de tancament del 
mes tenien una valoració favorable, han entrat en nò
mina.

Ara per ara no hi ha llista d’espera amb persones que 
tenen una proposta favorable de concessió, atès, en
guany, l’increment pressupostari de 130 a 173 M€.

El juny de 2014 ha finalitzat l’execució del primer Pro
grama de treball i formació per a persones beneficiàri
es de la RMI, corresponent a la convocatòria de 2013. 
Així mateix, el dia 12 de juny de 2014 es va publicar 
l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, que regula les 
bases i obre la convocatòria de la segona edició del 
Programa per un import de 10 MEUR i una previsió 
de beneficiaris de 1.200 persones de l’RMI. S’ha pu
blicat l’Ordre EMO/220/2014, de 10 de juliol que re
gula les subvencions i obre la convocatòria per a en
titats col·laboradores per a la realització d’itineraris 
d’inserció sociolaborals de persones destinatàries de 
l’RMI, d’abast pluriennal. La seva dotació total és de 
3,12 MEUR i permetrà augmentar el grau d’ocupabili
tat a més de 1.500 persones.

S’ha publicat l’Ordre EMO/210/2014, de 4 de juliol 
que regula les bases i obre la convocatòria dels ajuts 
adreçats a les empreses ordinàries per a la contractació 
de persones destinatàries de l’RMI, amb una dotació l 
de 0,5 MEUR. Pel que fa a la reducció dels pagaments 
endarrerits fins a eliminarlos de manera progressiva 
al llarg del 2014, cal dir que, amb excepció dels endar
reriments que es van pagar el mes de novembre i de
sembre de 2013, no s’ha pagat cap endarreriment en el 
que portem de 2014, atès que primer cal garantir que 
la totalitat de persones sol·licitants de la prestació i que 
hi tinguin dret puguin accedirhi. En funció del roma
nent que resti durant la segona meitat de l’any, es con
tinuarà amb el pagament del endarreriments.

Està garantit el retorn a la RMI de totes les persones 
que, una vegada finalitzada la seva contractació labo
ral, complexin els requisits següents: 

– Fer la sol·licitud corresponent.

– No tenir dret a percebre cap prestació o subsidi 
d’atur d’import superior al que els correspondria en 
concepte de RMI.

– Continuar complint tots els requisits per ser benefi
ciari del programa.

S’està dissenyant un sistema d’indicadors per optimit
zar la gestió de la Renda mínima d’inserció, així com 
també per controlar i avaluar l’activitat del programa. 

Està prevista la seva posada en funcionament el mes 
de setembre de 2014.

Així mateix, la reincorporació dels beneficiaris del 
programa a l’RMI està garantida si, un cop finalit
zat el Programa de formació i treball, no s’han inserit 
laboralment, sempre que segueixin complint tots els 
requisits i amb l’import corresponent, atès que molts 
d’aquests contractes hauran generat dret a prestacions 
d’atur o subsidis.

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) realitza un 
diagnòstic de l’ocupabilitat a totes les persones que 
s’inscriuen com a demandants d’ocupació a les Ofici
nes de Treball i se’ls dissenya un itinerari personalit
zat d’inserció en funció de les seves necessitats. Per 
tant, el diagnòstic inclou els beneficiaris de la RMI.

El Departament d’Empresa i Ocupació està estudiant 
la possibilitat de tornar a concedir els complements 
d’inserció laboral a les persones que trobin un lloc de 
treball, per un període màxim de 12 mesos i amb un 
import suficientment atractiu perquè es pugui incen
tivar la persona destinatària a continuar amb la feina, 
garantint una part de prestació econòmica de l’RMI 
de forma temporal i paral·lelament al salari obtingut. 
Cal valorar però els darrers estudis d’avaluació de la 
RMI efectuats per l’Institut Català d’Avaluació de Po
lítiques Públiques (Ivàlua), que posaven en dubte l’èxit 
i l’incentiu que poden aportar aquests complements la
borals.

La diferència entre el salari íntegre del contracte i la 
prestació assignada quan un preceptor de la Renda 
mínima d’inserció obtingui un contracte de treball es
tà sempre garantida d’acord amb la normativa actual, 
atès que de la prestació econòmica a la qual tindria 
dret una família es dedueix el salari sempre que el seu 
import sigui inferior (parlem de contractes a temps 
parcial, ja que si fossin a temps complet no es tindria 
dret a l’RMI).

A més, si aquesta diferència està per sota del 25% de 
la prestació bàsica de la RMI (423,70 €), sempre tin
dran dret a aquest 25% (105,93 €).

Cal afegir, que la deducció no és de la totalitat del sa
lari, perquè només se’n dedueix el 75%, com estableix 
l’article 17.3 del Decret 384/2011, de 30 d’agost.

A més, s’ha publicat l’Ordre EMO/220/2014, de 10 de 
juliol, que regula les bases i obre la convocatòria per 
a la realització d’itineraris d’inserció laboral i que té 
com a destinataris preferents per poder accedir a les 
seves accions les persones que estan pròximes a ar
ribar al límit de les 60 mensualitats, als efectes que 
incrementin el seu grau d’ocupabilitat i, si superen 
el límit legal i no tenen dret a continuar percebent la 
prestació per un període d’un any, tinguin més facili
tats per assolir un treball remunerat.

Actualment s’està portant a terme aquesta revisió i els 
titulars de la RMI que són persones soles que tenen 
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dret a una pensió no contributiva d’invalidesa, són de
rivats a aquest altre 

Finalment, s’està construint un nou sistema d’informa
ció que ha d’estar en funcionament durant el setembre 
de 2014, el qual permetrà fer el seguiment personalit
zat i coordinat amb els agents que executen les políti
ques actives d’inserció.

III. Accés al treball com a instrument bàsic 
d’inclusió social

1. L’avantprojecte de llei d’ocupació de Catalunya i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya va rebre el dictamen 
del CTESC el passat 28 de juliol i, en aquest moment, 
segueix el procediment administratiu per a la seva 
aprovació per part Govern i la tramitació parlamen
tària posterior.

Els programes de Formació i Treball que desenvolupa 
el SOC, inclouen el principi d’inclusió social explíci
tament, tal com es pot comprovar en les convocatòries 
del 2013 i 2014, respectivament.

Tot i que existeix una bona coordinació entre les ofici
nes de treball i les oficines dels serveis socials, el SOC 
treballa contínuament per a la seva millora.

Per al període 20122013, el SOC va posar en marxa el 
Programa d’ocupació per a persones aturades de llarga 
durada, que combinava tres accions ocupacionals: la 
tutoria i acompanyament a la inserció; la formació te
oricopràctica, i l’experiència professional en empreses 
i entitats sense afany de lucre mitjançant un contracte 
de treball. Aquest programa tindrà continuïtat el 2014 
i el dia 21 de juliol es va publicar al DOGC l’Ordre 
EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven 
les bases reguladores de les subvencions per al Pro
grama Treball i Formació de persones aturades, prio
ritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació, i s’obre con
vocatòria per a l’any 2014.

Més del 80% de les actuacions formatives que es de
senvolupen en el marc dels programes de polítiques 
actives d’ocupació del SOC estan orientades a l’obten
ció dels certificats de professionalitat i, per tant, tenen 
correspondència amb el conjunt del sistema de for
mació professional. Tanmateix, no és convenient que 
el 100% de les accions formatives es realitzin segons 
els paràmetres de la formació prevista per a l’obtenció 
d’un certificat de professionalitat, atès que a vegades 
s’han de dissenyar accions formatives necessàries per 
a llocs de treball concrets que no estan incloses en els 
certificats.

La participació del tercer sector en el sistema d’ocupa
ció de Catalunya i en el SOC està garantida, ja que en 
el CDSOC es preveu, d’acord amb la nova llei, la parti
cipació d’un representant de les entitats més represen
tatives del Tercer Sector Social de Catalunya (amb veu 
però sense vot).

Així mateix, alguns dels programes que s’executen en 
el sistema d’ocupació de Catalunya els realitzen enti
tats del tercer sector, i la Taula del Tercer Sector ha col
laborat i participat amb el SOC en l’elaboració del nou 
Programa operatiu del Fons Social Europeu de Cata
lunya per al període 20142020, i que va ser aprovat 
pel Consell de Direcció del SOC el proppassat dia 3 
de juliol

L’Ordre EMO/227/2014, de 25 de juliol, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per la realització d’accions d’intermedia
ció laboral per a la inserció en el mercat de treball de 
persones aturades en col·laboració amb agències de col
locació i s’obre la convocatòria per a l’any 2014, prio
ritza els col·lectius amb més dificultats d’inserció labo
ral, sent aquest col·lectiu l’objectiu de la col·laboració 
entre les agències de col·locació i el SOC

A més, la nova ordre de subvencions per a la realitza
ció dels programes d’orientació i inserció i els progra
mes de treball amb suport es publicaran amb el mateix 
import de l’any 2013, tot i el descens significatiu dels 
recursos de polítiques actives d’ocupació atorgats per 
la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes La
borals de 2014.

Cal dir també que la reclamació a l’Estat d’incrementar 
el fons per a polítiques actives d’ocupació, incloenthi 
el finançament dels programes per a les persones dis
capacitades, es fa a totes les reunions de la Conferèn
cia Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

La regulació de les pràctiques laborals amb objectius 
formatius per a les persones amb discapacitat i proble
mes de salut mental és una mesura en fase d’anàlisi. Es 
necessari estudiar la normativa laboral, de competèn
cia estatal, per determinar la possibilitat de dissenyar 
un programa que hi doni compliment.

2. Pel que fa a les convocatòries relatives a programes 
de treball amb suport i a punts d’orientació i inserció, 
es preveu que la convocatòria de l’any 2014 es faci du
rant el mes de setembre i millorarà substantivament la 
programació d’execució de l’any 2013.

Aquest any 2014 encara no s’han unificat totes les con
vocatòries d’ajuts per a entitats d’inserció sociolabo
ral. Per tant, la Direcció General d’Economia Social i 
Cooperativa i Treball Autònom (DGESCTA) ha publi
cat, de forma individual, la convocatòria de mesures 
actives d’inserció per als beneficiaris de la RMI, així 
com una altra adreçada a les empreses d’inserció per 
a la contractació de persones en risc d’exclusió i el seu 
acompanyament laboral.

No obstant això, ambdues ordres tenen objectius dife
rents. Per una banda, l’ordre d’ajuts de mesures actives 
d’inserció té l’objectiu d’incrementar el grau d’ocupa
bilitat de les persones destinatàries. Per l’altra, l’ordre 
d’ajuts a la contractació de persones en procés d’inser
ció té com a objectiu la contractació directa per part 
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de les empreses d’inserció perquè aquestes persones 
realitzin, durant la contractació laboral, un procés de 
qualificació i adquisició d’hàbits que els permetin mi
llorar la seva ocupabilitat i ser contractades per em
preses ordinàries quan finalitzin el contracte laboral 
en l’empresa d’inserció.

S’ha adreçat una carta a la ministra d’Ocupació i Se
guretat Social per demanar: 

– L’establiment d’un sistema de bonificacions i sub
vencions salarials, anàleg al que existeix per al treball 
especial, orientat a la inserció de persones amb alt risc 
d’exclusió social.

– L’establiment d’una bonificació del 100% de la quo
ta de la Seguretat Social per a tots els llocs de treball 
creats en empreses d’inserció per a persones amb risc 
d’exclusió social.

Cal dir que, tot i que Catalunya no es va adherir a 
l’Acord marc estatal perquè no responia al model ca
talà d’agències de col·locació, s’ha demanat el traspàs 
de les partides previstes per dedicar al finançament de 
les agències de col·locació en els diferents àmbits en 
què s’interactua amb el Govern de l’Estat en matèria 
de polítiques per a l’ocupació.

Finalment indicar que el Govern de la Generalitat ha 
reclamat en diferents ocasions la territorialització total 
dels fons de formació contínua, que actualment gestio
na la Fundació Tripartida par a la Formació en l’Ocu
pació.

3. El Pla de polítiques actives per a les persones amb 
discapacitat està en fase de redacció i es preveu te
nirlo enllestit el proper més d’octubre

A més, des del SOC s’estan desenvolupant una sèrie de 
programes de polítiques actives d’ocupació que tenen 
les persones amb especials dificultats d’inserció com a 
col·lectiu prioritari.

Per tant, el Govern manté el seu compromís de garan
tir els llocs de treball en els Centres Especials de Tre
ball mitjançant els ajuts a la contractació.

L’esforç pressupostari per l’any 2014 igualarà el de l’any 
2013, que va ser de 68,9 MEUR, i mantindrà la inten
sitat de l’ajut entre el 42% i el 52% del salari mínim 
interprofessional per cada lloc de treball, tot i la dismi
nució de les transferències de l’Estat per les polítiques 
actives d’ocupació per a col·lectius amb especials difi
cultats que tornen a minvar en aquest any 2014 en 10,8 
MEUR, una reducció del 24,4%. L’any 2013 l’assigna
ció per Catalunya per finançar polítiques actives d’ocu
pació per col·lectius amb especials dificultats va ser de 
44,28 MEUR i l’any 2014 ha estat de 33,48 MEUR.

Al desembre de 2013 el número de contractes sub
vencionats de persones amb discapacitat en els Cen
tres Especials de Treball va ser de 13.227 persones. El 
pressupost pels ajuts als Centres Especials de Treball 
va ser de 68,9 MEUR, dels quals 30 MEUR van ser 

finançats amb fons propis de la Generalitat de Cata
lunya.

El compromís del Govern per l’any 2014 és el de man
tenir les plantilles dels Centres Especials de Treball. 
Atesa la reducció aquest 2014 de les transferències de 
l’Estat per a polítiques actives d’ocupació per a col
lectius amb especials dificultats en un 25% respecte a 
l’any anterior, mantenir les plantilles actuals dels Cen
tres Especials de Treball suposarà incrementar el fi
nançament dels fons propis de la Generalitat fins a 40 
MEUR, un 25% més respecte de l’any 2013. En aquest 
escenari no és possible un augment de les subvencions 
per a nous llocs de treball de persones amb discapaci
tat en els Centres Especials de Treball.

Cal reafirmar que la reclamació a l’Estat d’incrementar 
el fons per a polítiques actives d’ocupació, incloenthi 
el finançament dels programes per a les persones dis
capacitades, es fa a totes les reunions de la Conferèn
cia Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

4. A més, el Govern de la Generalitat, mitjançant De
partament d’Empresa i Ocupació, ha manifestat públi
cament i també, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social la seva discrepància sobre el procediment de 
repartiment i els resultats de 2014 de la Conferència 
Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals. El CD
SOC del 7 de maig de 2014 va aprovar una declara
ció en aquest sentit, que el conseller d’Empresa i Ocu
pació ha adreçat a la ministra d’Ocupació i Seguretat 
Social.

L’entrevista inicial que es realitza a les oficines de Tre
ball del SOC, quan una persona vol inscriure’s com a 
demandant d’ocupació o vol posar la seva demanda de 
feina en situació d’alta, té l’objectiu de detectar les fe
bleses i les fortaleses ocupacionals de les persones, per 
tal de poderles derivar al programa de polítiques ac
tives d’ocupació més adequat. A més, en cas de detec
tar persones en situació de risc d’exclusió social, se’ls 
dóna preferència en la seva derivació a programes del 
SOC o als serveis socials.

La majoria de les convocatòries del SOC s’adrecen al 
conjunt de les persones inscrites com a demandants 
d’ocupació i s’hi consideren prioritàries les persones 
en risc d’exclusió social.

La darrera ordre reguladora dels itineraris d’inserció 
sociolaboral per a persones beneficiàries de la RMI 
fou per al bienni 20102011.

Aquest 2014 s’ha tornat a publicar (Ordre EMO/220/2014, 
de 10 de juliol). Aquesta Ordre regula els ajuts a les 
entitats col·laboradores per a la realització de mesures 
actives d’inserció, amb l’objectiu d’incrementar el grau 
d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones be
neficiàries de l’RMI, en la qual es prioritzen les perso
nes que s’apropin al límit de les 60 mensualitats per
cebudes, al grup de persones entre 31 i 60 anys, dones 
i persones amb càrregues familiars. S’hi destinen 3,12 
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MEUR, les accions s’iniciaran l’octubre de 2014 i fina
litzaran el 30 d’abril de 2015. S’hi preveu una partici
pació de més de 1.500 persones.

S’ha publicat l’Ordre EMO/210/2014, de 4 de juliol, 
que regula les bases i obre la convocatòria dels ajuts 
adreçats a les empreses ordinàries per a la contracta
ció de persones destinatàries de l’RMI, amb una dota
ció de 0,5 MEUR. Els ajuts tenen un durada màxima 
de 12 mensualitats i el seu import està en funció de la 
durada del contracte.

IV. La garantia del dret a l’habitatge

1. El passat 27 de maig es va aprovar el Decret 75/2014 
(Pla per al dret a l’habitatge) que regula el règim jurí
dic dels habitatges amb protecció oficial.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) treballa 
perquè les convocatòries d’ajuts a l’habitatge es publi
quin tan aviat com estigui habilitada la dotació pressu
postària corresponent.

Enguany s’han publicat 4 convocatòries d’ajuts: 

– Resolució TES/526/2014, de 4 de març, prestacions 
econòmiques d’urgència especial (lloguer, hipoteca i 
desnonaments o execucions hipotecàries)

– Resolució TES/527/2014, de 4 de març, prestacions 
econòmiques d’urgència especial (aturats de llarga du
rada)

– Resolució TES/874/2014, de 9 d’abril, finançament 
de projectes i actuacions d’entitats i associacions veï
nals dels barris d’habitatges administrats o gestionats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

– Resolució TES/884/2014, d’11 d’abril, prestacions 
per al pagament del lloguer

El Govern de la Generalitat de Catalunya ja ha mani
festat que no iniciarà cap operació massiva de venda 
d’habitatges socials provinents del seu patrimoni. Ara 
bé, s’estan estudiant algunes possibilitats que afectin 
una part dels seus habitatges, entre les quals hi ha la 
venda als inquilins de llarga durada i la venda dels ha
bitatges en zones sense demanda. Aquestes operacions 
asseguren per contracte el manteniment de la funció 
social dels habitatges traspassats. Així mateix, els in
gressos derivats de la venda es destinaran a mantenir 
les polítiques d’habitatge.

També s’està treballant per aprovar el Pla Territorial 
Sectorial d’Habitatge de Catalunya (PTSH). Es preveu 
la seva aprovació durant el 2015. L’informe relatiu a la 
població mal allotjada a Catalunya està vinculat a la 
seva tramitació.

Per tal d’ampliar el Fons social d’habitatges, el Govern 
de la Generalitat de Catalunya ha mantingut conver
ses i reunions de treball amb la direcció de la SAREB 
i amb entitats financeres amb l’objectiu de reclamar 

i exigir la cessió de part dels seus habitatges i desti
narlos a programes socials de lloguer assequible.

Com a resultat d’aquestes negociacions s’ha acordat 
amb Catalunya Caixa la cessió d’uns 400 habitatges i 
amb Bankia la cessió de 230 habitatges per a persones 
desnonades o que es troben en risc imminent de ser 
desallotjades.

Així mateix, s’està negociant amb la SAREB perquè 
cedeixi uns 600 habitatges.

A més, la Generalitat seguirà treballant per ampliar 
l’estoc d’habitatges socials amb nous acords amb les 
entitats financeres que operen a Catalunya.

Pel que fa a la mediació entre deutor i entitat finance
ra abans de fer qualsevol llançament, és una actuació 
recollida al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Cata
lunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit 
dels préstecs i crèdits hipotecaris, actualment en trà
mit parlamentari.

Concretament, entre les diverses modificacions que es 
proposen hi ha la promoció de l’ús de la mediació i 
l’arbitratge per a la resolució dels conflictes que es pu
guin arribar a plantejar, amb especial incidència, en 
casos d’execució hipotecària de l’habitatge habitual. 
L’objectiu fonamental d’aquesta modificació legislati
va és garantir que abans de l’execució hipotecària es 
busquin mesures alternatives per evitarho i que, si fi
nalment es produeix l’execució, les persones consumi
dores puguin continuar conservantne l’ús i gaudi (per 
exemple, mitjançant l’arrendament del bé).

Cal recordar que els sistemes extrajudicials de reso
lució de conflictes (mediació o arbitratge de consum) 
es fonamenten en el principi de la voluntarietat, és a 
dir, les parts són lliures d’admetre’l i sotmetres’hi. 
Això ho recorda, expressament, la mateixa Directiva 
2013/11/UE, de 21 de maig, relativa a la resolució al
ternativa de litigis en matèria de consum. Així doncs, 
no seria jurídicament viable imposar un sistema extra
judicial de resolució de conflictes de caràcter obligato
ri per a les parts. A més, la Junta Arbitral de Consum 
de la Generalitat no és l’òrgan competent per emetre 
un informe social sobre la situació de la persona con
sumidora.

En un altre ordre de coses, el disseny de l’arbitratge tal 
com es demana a la Resolució no és competència de 
la Generalitat atès que l’arbitratge es configura com a 
«dret processal» i d’acord amb el sistema de distribu
ció de competències recollit a la Constitució, és com
petència exclusiva de l’Estat espanyol. Ara per ara, la 
Generalitat, en matèria d’arbitratge, només disposa de 
competències executives delegades per l’Estat. A més, 
cal recordar que l’arbitratge, com a sistema extrajudi
cial de resolució de conflictes, sempre és voluntari.
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En darrer lloc, cal tenir present que la regulació en 
matèria d’execucions hipotecàries, ara per ara, és 
competència exclusiva de l’Estat perquè s’integra dins 
de l’àmbit de les garanties dels drets reals.

Tanmateix, a les taules de diàleg entre els agents soci
als i l’Administració, que es desenvolupen en el marc 
del Departament de Justícia, sobre el sobreendeuta
ment i els desnonaments, s’està treballant l’anàlisi de 
la viabilitat d’un sistema normatiu que permeti recer
car solucions a aquets problemes, en l’àmbit compe
tencial propi de la Generalitat.

Finalment, cal dir que des del Departament de Territo
ri i Sostenibilitat, a través de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya (AHC), es desenvolupa el Servei d’inter
mediació hipotecària (Ofideute), per cercar solucions 
a les persones sobreendeutades mitjançant la interme
diació amb les entitats financeres.

Cal tenir en compte que allò que es proposa, no impli
ca l’adopció de mesures normatives ni reglamentàries 
i, a més, per raó d’especialitat de la matèria i coneixe
ments específics, és més efectiu que ho faci Ofideu
te que no pas l’Agència Catalana de Consum. De fet, 
les consultes que es reben per aquest tema al telèfon 
d’atenció ciutadana de la Generalitat (012) i als serveis 
públics de consum s’estan derivant a Ofideute, que a 
més de ser l’organisme especialitzat en aquests temes 
també té presència al territori.

La problemàtica amb l’habitatge requereix de la col
laboració de tots els agents socials i el Govern hi ha 
incidit amb la creació de la Taula de desnonaments. 
La Taula té l’objectiu de vehicular mesures urgents per 
aquest col·lectiu i formular propostes de modificacions 
legislatives competència de la Generalitat de Cata
lunya.

En aquest sentit, des l’any 2013 el Departament està 
incidint davant del Ministeri de Justícia per establir 
mesures legislatives que resolguin el problema de so
breendeutament de les famílies. S’inclouen propostes 
diverses com contemplar la dació en el pagament, una 
llei concursal per a les famílies, o la suspensió de les 
execucions si existeixen clàusules abusives. Mesures 
que caldria equiparar a les possibilitats que tenen les 
empreses quan tenen problemes financers.

2. La Taula de desnonaments és una eina bàsica per 
recollir les problemàtiques que es van produint, alhora 
que permet el debat i la cerca de solucions consensua
des amb tots els agents implicats (agents socials, insti
tucions financeres, administració local i la Generalitat 
de Catalunya). Cal destacar alguns avenços recents de
rivats de la seva activitat: 

– El Govern ha iniciat els tràmits de creació d’un nou 
impost sobre els pisos buits de persones jurídiques, 
mesura llargament reivindicada per la societat civil.

– El Departament ha signat dos protocols d’execució 
de les diligències de llançament pel partit judicial de 

Barcelona i pel conjunt de partits judicials de Cata
lunya, per posar en contacte amb major celeritat les 
persones afectades amb els serveis socials municipals.

– I s’han aconseguit compromisos d’algunes entitats 
bancàries per crear plans d’ajudes, subrogacions, am
pliació del fons d’habitatges socials i lloguers social, 
així com condonacions de deute en casos concrets.

El Govern, tal i com va quedar palès en l’ocupació de 
l’edifici de Salt, disposa d’un mecanisme que funciona 
per donar suport econòmic, mitjançant els ajuts d’es
pecial urgència, o de reallotjament, mitjançant la mesa 
d’emergències de l’AHC, validat pel Tribunal Europeu 
dels Drets Humans d’Estrasburg.

Actualment ja s’han signat convenis amb 413 entitats 
(ajuntaments, consells comarcals, etc.) i es disposa de 
42 punts arreu del territori on els ciutadans es poden 
adreçar a Ofideute.

La Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra, en 
els supòsits de diligències de llançament d’un procedi
ment de desnonaments o execució hipotecària, actua 
per donar compliment a una resolució judicial, sota la 
supervisió del propi jutge.

En un Estat social i democràtic de dret aquesta inter
venció policial ha de vetllar per garantir la protecció 
dels més vulnerables en casos de desemparament i per 
oferirlos tots els recursos socials a l’abast.

En aquest sentit, la Policia de la Generalitat  Mos
sos d’Esquadra comparteix que en aquests casos s’ha 
d’actuar amb especial sensibilitat i cura i que cal una 
atenció especialitzada i transversal a les famílies amb 
menors i persones en situació de vulnerabilitat.

És per aquest motiu que en el Pla General de Segure
tat de Catalunya 20142015 es preveu com a objectiu 
estratègic del Departament d’Interior el desenvolupa
ment d’estratègies en matèria d’ocupacions d’immo
bles i desnonaments per a poder donar una resposta 
àgil i eficaç a aquestes situacions.

Amb aquest objectiu, el Departament d’Interior parti
cipa en la Taula sobre desnonaments, constituïda per 
acord de Govern el 17 de setembre de 2013, per tal de 
treballar de manera conjunta amb tots els actors per 
trobar els mecanismes adequats que permetin concili
ar el dret a la propietat amb el dret a l’habitatge de les 
persones en situació de risc o exclusió social i pal·liar 
la greu situació en què es troben.

En aquesta línia, la Direcció General de la Policia tre
balla per incorporar mètodes i actuacions de treball 
que permetin garantir la presència dels serveis socials 
per a poder adequar i preparar els dispositius en ca
da cas concret i evitar situacions lesives, de risc i que 
permetin enfortir l’assistència i la protecció d’aquestes 
famílies.

Amb la finalitat de garantir un servei públic equiva
lent en tot el territori de Catalunya s’estableixen crite
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ris comuns en aquestes actuacions, amb els objectius 
següents: 

1. Millorar la qualitat del servei policial en actuacions 
d’auxili a l’administració de justícia en desnonaments 
del domicili familiar.

– Amb antelació suficient, agents de la Policia de la 
Generalitat  Mossos d’Esquadra del servei de Proxi
mitat i Atenció a la Ciutadania de l’Àrea Bàsica Polici
al es posen en contacte amb l’ocupant de l’immoble al 
qual se li ha enviat el requeriment judicial.

– Confirmen si aquest ha rebut la notificació de l’ordre 
judicial d’expulsió de l’habitatge, el nombre de perso
nes que hi conviuen i coneixen el destí de les persones 
després del llançament, en cas que arribi a produirse.

2. Detectar amb antelació suficient si les persones 
afectades poden quedar en una situació de desempara
ment que pugui ser atesa per part dels serveis socials.

– Es contacta amb els serveis socials municipals o 
amb el serveis de benestar social corresponents per 
confirmar si estan assabentats de la situació.

– Amb el consentiment de les persones afectades i en 
la mesura que sigui viable, s’estableixen vincles de co
municació i diàleg per esgotar les vies negociades de 
resolució del conflicte.

– Evitar que es produeixin incidents i desordres públics.

– Es comprova si consta algun requeriment vigent so
bre les persones que conviuen al domicili.

– Es coordina l’actuació amb la policia local, per evi
tar la reiteració innecessària d’actuacions i garantir 
una intervenció policial adequada.

– En els supòsits en els quals sigui previsible una es
pecial conflictivitat, pel nombre de persones afectades, 
pel ressò mediàtic o per qualsevol altra causa, es sol
licita la intervenció de l’Àrea de Mediació de la CGRIP.

– Detectar si en el domicili conviuen menors que po
den quedar en situació de risc o desemparament.

– S’informa la DGAIA en el supòsit que en el domicili 
convisquin menors que puguin estar en situació de risc 
o desemparament.

– Es participa en l’elaboració de protocols o convenis 
específics per evitar situacions de desemparament, es
pecialment en els supòsits dels menors d’edat.

El passat 11 de febrer, però, el Congrés dels Diputats 
va rebutjar la tramitació de la Proposició de llei, apro
vada per unanimitat al Parlament de Catalunya, que 
protegeix a les famílies sobreendeutades per qüestions 
hipotecàries.

Malgrat això, el Govern de la Generalitat insisteix en 
que s’adoptin noves mesures per donar solucions a les 
famílies sobreendeutades i amb impossibilitats econò
miques per a què segueixin al seu habitatge habitual.

L’AHC gestiona diversos ajuts de suport a les famíli
es en risc d’exclusió social residencial perquè puguin 
mantenir el seu habitatge de lloguer, com són les pres
tacions per al pagament del lloguer i les prestacions 
econòmiques d’especial urgència.

A més, s’ha aprovat enguany una nova línia d’ajuts, 
que gestiona l’AHC, que dóna suport a persones atura
des de llarga duració. Aquests nou ajut té una dotació 
pressupostària de 7 milions d’euros i donarà suport a 
unes quatre mil famílies.

Aquest és una nova línia d’ajuts que se sumarà a les 
actuals prestacions econòmiques d’especial urgència.

A banda de l’exposat anteriorment, cal recordar també 
que l’AHC gestiona els ajuts implícits, és a dir, aquells 
ajuts que van destinats a donar suport econòmic a les 
famílies que es troben en dificultats per pagar les ren
des del lloguer de l’habitatge públic del què han estat 
adjudicatàries.

El 2013 es van destinar 3,5 milions d’euros als ajuts 
implícits i van donar suport a 1.962 famílies.

Enguany es destinaran uns 5 milions d’euros a aquests 
ajuts implícits i es preveu que donaran suport a més de 
2.500 famílies.

Les entitats que conformen la Xarxa d’Inclusió ges
tionen 1.130 habitatges per allotjar a persones en risc 
d’exclusió.

L’AHC donarà enguany ajuts econòmics a aquestes 
entitats, per la gestió d’aquests habitatges, de més d’1,3 
milions d’euros.

Els programes de l’AHC d’ajut a les famílies que han 
patit la pèrdua de l’habitatge són: 

– La mesa d’emergències econòmiques i socials, que 
adjudica un habitatge de lloguer assequible a les per
sones que han patit la pèrdua del seu habitatge 

– Els ajuts econòmics d’especial urgència per a les fa
mílies que han patit un llançament.

A més, cal posar en relleu que l’AHC col·labora amb 
els ajuntaments i entitats sense ànim de lucre, com 
Càritas, cedint habitatges del parc públic adreçats a 
emergències socials. El 2013 es van cedir més de 300 
habitatges a aquestes entitats.

L’AHC, mitjançant el programa de Mediació, gestiona 
uns 10.000 habitatges del parc privat que es destinen 
al lloguer social.

El nou Pla per al dret a l’habitatge, aprovat el passat 
27 de maig, referma la continuïtat d’aquest programa.

V. L’accés als serveis de primera necessitat

1. El Departament de Benestar Social i Família manté 
el seu compromís amb els ens locals en el desenvolu
pament dels serveis socials i altres serveis relatius al 
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benestar social, garantint la continuïtat i incrementant 
el suport als ens locals amb diverses accions: 

Manteniment de l’aportació extraordinària de 5 mi
lions d’euros en concepte d’ajudes d’urgència soci
al, competència exclusiva de l’administració local, 
d’acord amb la llei catalana de serveis socials. Malgrat 
l’acord inicial adoptat en el marc del contracte progra
ma per al període 20122015 preveia la reducció pro
gressiva d’aquest finançament per part del Govern de 
la Generalitat, s’ha valorat, davant l’actual context de 
dificultat econòmica, la necessitat de mantenir aquesta 
aportació amb els ens locals per poder atendre la co
bertura de les necessitats bàsiques de les famílies que 
no disposen dels recursos suficients. A més s’ha po
sat a disposició dels ens locals la possibilitat d’ampliar 
aquest ajusts en funció de l’evolució de les necessitats 
reals de cada territori.

Els ens locals donen resposta a aquestes necessitats 
amb recursos propis o amb col·laboració de la xarxa 
d’entitats socials que desenvolupen la seva acció en 
aquest àmbit. És per això que, a més d’aquest suport 
als ens locals per afrontar els ajuts d’urgència social, el 
Departament de Benestar Social i Família ha habilitat 
una línia extraordinària d’ajuts per a les entitats que 
atenen aquestes situacions de necessitats bàsiques. Ai
xí, s’ha publicat l’Ordre BSF/171/2014, de 2 de juny de 
subvencions a entitats per al desenvolupament d’actu
acions d’atenció a les famílies en situació de vulnera
bilitat social, especialment aquelles que tenen infants 
a càrrec. La dotació d’aquesta convocatòria és de 2M€ 
per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, hi
giene personal, vestimenta, medicaments i altres pro
ductes per promoure la millora o preservació de la sa
lut, així com les despeses de manteniment bàsic de la 
llar o altres de naturalesa similar.

2. El Departament de Benestar Social i Família ha 
posat en funcionament a la seva pàgina web un Mapa 
de les entitats de distribució d’aliments. L’objectiu és 
millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis de distri
bució d’aliments i garantir un major control, equitat i 
impacte dels recursos destinats. Aquest nou aplicatiu 
vol contribuir a visibilitzar els serveis de distribució 
d’aliments i facilitar les donacions, sobretot per part 
del petit comerç. El Mapa és fruït d’un dels compro
misos adquirits per la Taula de distribució solidària 
d’aliments, integrada pels Departaments de Benestar 
Social i Família, el d’Agricultura, Ramaderia Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, el d’Empresa i Ocupa
ció, així com la Diputació de Barcelona, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, La Federació de 
Municipis de Catalunya, les Fundacions dels Bancs 
d’Aliments, Càritas, Creu Roja, Usuaris de Sanitat i 
Consum, el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Ali
mentació de Catalunya, Unió de Pagesos i la Federació 
de Cooperatives Agràries.

El Projecte Supermercats Solidaris, facilita la col
laboració entre cadenes de supermercats i empreses 

distribuïdores d’aliments per garantir i incrementar el 
nivell de donacions estables d’aliments dirigits a pal
liar situacions d’urgència social. Aquesta col·laboració 
permet, a més, millorar la planificació de necessitats 
de les entitats que fan la distribució directa entre les 
persones més necessitades i incrementar la varietat 
dels productes distribuïts, i contribuir així a l’equilibri 
nutricional de les persones beneficiàries.

Aquest projecte s’ha iniciat mitjançant la signatu
ra d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya, el 
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de 
Catalunya (CEDAC), la Federació Catalana de Bancs 
d’Aliments, Càritas i la Creu Roja.

Amb la voluntat d’oferir una millor atenció a les per
sones que han de fer ús de recursos que els permetin 
pal·liar situacions d’urgència social, s’han definit els 
requisits del Servei de distribució gratuïta d’aliments, 
amb el consens dels membres participants de la Taula 
de Distribució d’Aliments, per tal que pugui ser incor
porat com un nou servei a la cartera de serveis socials.

La Cartera de serveis socials és l’instrument que de
termina el conjunt de prestacions de la Xarxa de Ser
veis Socials d’Atenció Pública i inclou totes les pres
tacions de serveis, econòmiques i tecnològiques del 
sistema públic de serveis socials.

La Cartera de serveis socials defineix cada tipus de 
prestació, la població a què va destinada, l’establiment 
o l’equip professional que l’ha de gestionar, els perfils i 
les ràtios dels professionals de l’equip, i els estàndards 
de qualitat.

El Servei de distribució gratuïta d’aliments proporcio
na aliments, gratuïtament i de forma temporal, a per
sones i famílies en situació de pobresa o en risc d’ex
clusió social. Aquestes persones han de ser derivades 
al servei de distribució gratuïta d’aliments pels serveis 
socials bàsics o per aquelles entitats socials en què 
l’ens local pugui delegar aquesta tasca.

El servei de distribució gratuïta d’aliments es pot pres
tar des d’ens locals i des d’entitats socials públiques o 
privades sense afany de lucre.

La normativa comunitària preveu que, per fer front a 
les crisis del mercat de fruites i hortalisses, les Orga
nitzacions de Productors reconegudes puguin retirar 
del mercat part de la seva producció, per evitar la cai
guda de preus.

Els productes que es retiren del mercat han de reunir 
els requisits per ser comercialitzats i entre d’altres des
tinacions es poden lliurar gratuïtament a institucions, 
sense ànim de lucre, reconegudes o autoritzades pels 
Estats membres, que tinguin com a finalitat atendre a 
persones amb manca del recursos necessaris per la se
va subsistència o que estiguin en risc d’exclusió social.

Actualment, a Catalunya hi ha autoritzades com a re
ceptores de fruites i hortalisses procedents de retira
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des del mercat 589 entitats amb uns 150.710 benefici
aris, que reben les fruites i verdures retirades per les 
organitzacions de productores de Catalunya i d’altres 
Comunitats Autònomes a través dels quatres Bancs 
dels Aliments de Catalunya.

La retirada de fruites i hortalisses és una ajuda per 
regular el mercat i la decisió està en mans de les or
ganitzacions de productors, per tant, és difícil fer una 
previsió. A Catalunya, des del 2008 es canalitza la dis
tribució d’aquests productes a través dels quatre Bancs 
dels Aliments constituïts, que reben producte de reti
rades realitzades a Catalunya i també a altres Comuni
tats Autònomes, és important remarcar que la totalitat 
de les hortalisses procedeixen d’altres CCAA ja que 
a Catalunya quasi no n’hi ha OPFH autoritzades per 
aquests productes.

L’any 2009 la Fundació Banc dels Aliments de Barce
lona va impulsar un projecte de transformació de frui
ta procedent de retirada amb destinació a les persones 
necessitades de Catalunya, amb l’objectiu d’allargar el 
període de consum de la fruita retirada del mercat més 
perible i adequar el subministrament al consum de les 
entitats receptores. Aquest projecte s’ha dut a terme en 
els últims tres anys i ha estat finançat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM), llevat la transformació de clementi
na de l’any 2010 que la va finançar la Fundació Banc 
dels Aliments de Barcelona.

Per al 2014, el DAAM ha previst destinar 144.000 eu
ros del seu pressupost a aquest projecte.

El producte obtingut d’aquesta transformació es distri
bueix entre les entitats receptores de fruita associades 
als Bancs dels Aliments, que atenen persones amb si
tuació de pobresa o risc d’exclusió social.

El valor de la fruita de retirada és imprevisible ja que 
reben tant de les OPFH de Catalunya com de fora i 
depèn molt de com van les campanyes. Les Organit
zacions de productors Catalanes van retirar amb desti
nació a la distribució gratuïta durant el 2013 fruita per 
valor de 1.246.239 €. En els mesos que portem de la 
campanya 2014, el valor de la fruita retirada a Catalu
nya fins a finals d’abril és de 141.398 euros.

3. El proppassat 1 de juliol de 2014, el Govern va cons
tituir per Acord de Govern la Taula sobre la pobre
sa energètica, que serà l’òrgan de concertació social i 
d’assessorament per fer front a la situació de les perso
nes amb vulnerabilitat energètica a Catalunya. Aques
ta mesura dóna continuïtat a la labor que va iniciar el 
Govern el passat mes de desembre quan, davant l’in
crement del cost de l’energia i les dificultats d’una part 
de la població per assumir el cost dels serveis bàsics, 
va aprovar un decret llei per incloure al Codi de Con
sum de Catalunya una primera definició de persones 
vulnerables i establir restriccions a la interrupció dels 
subministraments energètics en els mesos d’hivern.

Així, la Taula tindrà com a objectius remetre al Parla
ment propostes com ara una definició de persona amb 
vulnerabilitat energètica, els mínims vitals de proveï
ment energètic a garantir, models de tarifes socials i 
mecanismes per a la seva sostenibilitat, o bé criteris 
d’avaluació de la pobresa energètica.

Formaran part de la Taula de la pobresa energètica el 
departament 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 treballa
dors/es en atur de Catalunya. Amb aquesta composi
ció es garanteix la participació dels diferents agents 
implicats en aquesta situació.

Des de la perspectiva jurídica i en matèria d’aigües, el 
principal instrument d’actuació contra la pobresa ener
gètica consisteix en la introducció de modificacions le
gislatives que permetin definir un règim d’excepcions 
al d’aplicació general, en funció de les circumstàncies 
de col·lectius especialment vulnerables. Aquestes mo
dificacions es centren, bàsicament, en la regulació del 
cànon de l’aigua, perquè constitueix un dels factors 
que incideixen directament en la factura final que ha 
d’abonar el consumidor. És per això que des de l’any 
2011 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adoptat 
diverses mesures legislatives destinades a cobrir les 
necessitats bàsiques d’aigua a un preu assequible.

La introducció d’altres mesures, sempre que suposin 
un canvi en l’àmbit d’aplicació o de gestió del cànon, 
requeriria noves modificacions legislatives.

Tanmateix, la incidència de les mesures que adopta 
l’ACA és real però limitada, ja que el subministrament 
domiciliari d’aigua potable i el clavegueram són ser
veis de prestació mínima i obligatòria de competència 
municipal. Tot i això, es considera que la futura ads
cripció de la Comissió de Preus de Catalunya al De
partament de Territori i Sostenibilitat juntament amb 
les previsions de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sec
tor públic, pot contribuir a un major rigor tarifari. Ai
xí, s’atribueix a l’ACA, en el marc de les seves compe
tències, determinar els criteris bàsics de tarifació del 
cicle integral de l’aigua, la facultat de dictar recoma
nacions relatives a les fórmules de compliment de les 
exigències que se’n deriven del principi de recuperació 
de costos, així com per fixar els conceptes repercuti
bles en les tarifes.

A més, s’ha establert un cànon social, del qual se’n 
fa difusió a través del web i del compte de twitter de 
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l’ACA. I s’ha impulsat un conveni amb Àrea Metro
politana de Barcelona per tal que els ajuntaments que 
s’hi adhereixin facin la difusió i la tramitació que fa 
possible l’aplicació de la mesura.

4. Finalment, i en l’acció d’impuls de la col·laboració 
entre administracions i sectors implicats per facilitar 
la inclusió social per mitjà de la cultura, les línies de 
subvenció del Departament de Cultura en l’àmbit de 
les arts escèniques i la música, tenen com a benefi
ciaris ajuntaments i associacions, entitats que no dis
posen de renda familiar. Enguany, el Departament de 
Cultura renovarà el suport a les programacions esta
bles d’equipaments municipals, de manera acordada 
amb la Diputació de Barcelona, amb convenis de ca
ràcter anual que redundaran, entre altres, en la creació 
de públics.

Per determinar la quantia dels ajuts que rebran els 
diferents municipis participants, el Departament de 
Cultura i la Diputació de Barcelona han considerat uns 
criteris de valoració dels equipaments que valoren, 
entre d’altres aspectes, els conceptes de mitjana de la 
renda per càpita del municipi, així com el de percen
tatge de persones aturades superior a la mitjana.

En el marc de la inclusió social, destaquem l’Apropa 
Cultura, un programa social i educatiu, iniciativa dels 
equipaments culturals i de les administracions públi
ques, adreçat a col·lectius que necessiten atenció espe
cial o amb dificultats d’integració social.

Apropa Cultura funciona com una finestra única de re
serves per al sector social que ofereix més de 15.000 
localitats, repartides en més de 300 espectacles de mú
sica, teatre i dansa de 29 equipaments culturals de Ca
talunya, i que ofereix la possibilitat d’assistir de forma 
accessible als millors equipaments culturals de les po
blacions participants, en un entorn normalitzat que els 
permet gaudir d’espectacles de música, teatre, dansa i 
circ de la màxima qualitat.

En l’àmbit de la política lingüística, els serveis que 
ofereix Cultura són generalment d’accés universal i 
gratuït (centre de documentació, Optimot, assessora
ment en el foment del català, etc.).

En el cas d’inscripció a les proves de certificats de ca
talà, aquestes compten amb exempcions per a perso
nes jubilades i aturades, i bonificacions que oscil·len 
entre un 10% i un 60% per tramitació per Internet i per 
a famílies nombroses i monoparentals.

En el cas de la formació que ofereix el Consorci per a 
la Normalització Lingüística (CPNL) els cursos més 
sol·licitats en els nivells inicial, bàsic, elemental i in
termedi estan subvencionats entre un 100% i un 57%, 
atès que són també els que garanteixen la cobertura 
de les necessitats formatives de les persones, amb la 
finalitat de facilitarne la integració i també la inser
ció laboral. La inscripció també preveu reduccions del 
50% i 70% en el preu de la matrícula per a diverses 

situacions: jubilats, pensionistes, discapacitats recone
guts amb més del 33%, persones aturades, membres de 
família nombrosa o monoparental.

S’està valorant la possibilitat d’incorporar el concep
te de renda familiar com una bonificació o exempció 
més a afegir, de manera que s’eximeixi les famílies 
amb ingressos inferiors als 16.000 euros.

En l’àmbit de la cultura popular i l’associacionisme, 
per definició un moviment de base popular que té molt 
en compte la realitat social i, per tant, sensible a l’in
crement de la pobresa i les desigualtats, el Departa
ment de Cultura informarà les federacions nacionals 
de cultura popular de l’esperit d’aquesta Resolució 
perquè impulsin actuacions entre les seves entitats as
sociades i elaborin programes específics que tinguin 
per objecte facilitar la inclusió social per mitjà de la 
cultura, amb una especial atenció a aquells col·lectius 
en risc d’exclusió social.

En el marc dels equipaments culturals com arxius, bi
blioteques, museus i patrimoni arquitectònic, el De
partament de Cultura està impulsant actuacions des
tinades a facilitar l’accés universal als equipaments 
mitjançant l’augment exponencial de la seva difusió 
per mitjà de les xarxes socials, la integració de les no
ves tecnologies en l’accés i difusió del patrimoni, en 
entorns de mòbils i apps, així com en la consolidació 
de l’objectiu de l’accés universal als continguts elec
trònics dels equipaments culturals.

Igualment, s’estan estudiant les fórmules de col·laboració 
més adequades perquè l’accés als equipaments cultu
rals, ja sigui físic o per mitjà electrònic, pugui ser con
siderat un element substancial en la inclusió social dels 
sectors afectats de manera més important per la desi
gualtat.

VI. La prevenció de riscos en matèria de salut

1. El passat 10 de març de 2014 es va aprovar la Ins
trucció 02/2014, que aplica en l’àmbit del CatSalut el 
Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de 
dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents així 
com el Document de desenvolupament del Protocol.

La Instrucció permet incorporar els serveis sanitaris 
en el procés de coordinació de les diferents xarxes que 
intervenen en la prevenció, la detecció i l’atenció de les 
situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i ado
lescents, estableix mecanismes per sistematitzar la in
formació de les situacions detectades, conèixer el seu 
abast real i poder anticipar mesures preventives i pal
liatives, i fa possible l’adaptació del Protocol per part 
dels serveis concrets de cada territori segons la seva 
singularitat.

En virtut de la Instrucció, quan algun professional 
d’un centre sanitari detecti una situació de dificultat en 
l’alimentació d’un infant o adolescent ho posarà en co
neixement de la persona encarregada de l’atenció so
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cial o atenció al pacient del centre, la qual ho comuni
carà a la direcció dels serveis socials bàsics.

Addicionalment, els centres sanitaris facilitaran tri
mestralment les dades sobre el nombre d’infants i 
adolescents que s’hagin atès per les situacions que es 
recullen en el Document de desenvolupament del Pro
tocol. Aquestes dades se centralitzaran per part del 
Departament de Benestar Social i Família.

2. D’altra banda, l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS) està realitzant un 
informe sobre els efectes de la crisi econòmica en la 
salut de la població de Catalunya. Aquest informe, 
s’elabora en el marc de l’observatori sobre els efectes 
de la crisi en la salut de la població, i segueix l’estruc
tura de la publicació «Salut, sistemes sanitaris i la crisi 
econòmica a Europa», analitzant tres grans blocs d’in
dicadors: indicadors socioeconòmics, indicadors de 
salut i indicadors d’accessibilitat i utilització de ser
veis sanitaris. Finalment, es presenten algunes conclu
sions i properes passes a realitzar.

Els principals indicadors de seguiment inclosos en 
l’informe són els següents: 

Indicadors socioeconòmics 

– Situació laboral: atur i ocupació.

– Educació: abandonament escolar.

– Condicions de vida i nivell de renda: risc de pobresa 
i exclusió social, recepció d’ajudes socials i d’organit
zacions no governamentals.

– Condicions de l’habitatge: habitatge precari i sense llar.

– Pressupost de Salut i de Salut Pública.

Indicadors de salut

– Indicadors de mortalitat.

– Indicadors d’estat de salut de la població (salut au
topercebuda, prevalença de risc de mala salut mental, 
etc.).

– Indicadors d’hàbits i estils de vida (prevalença del 
sobrepès i l’obesitat, prevalença del consum de tabac, 
prevalença del consum de risc d’alcohol, i cànnabis).

Indicadors d’accessibilitat i utilització de serveis sa
nitaris

– Cobertura sanitària.

– Accessibilitat: urgències i emergències, processos 
prioritaris (greus), intervencions quirúrgiques progra
mades electives, activitats preventives, retard diagnòs
tic de la infecció pel VIH/SIDA, tuberculosi i infecci
ons de transmissió sexual i farmàcia.

Les característiques que s’han tingut en compte per 
seleccionar els indicadors analitzats són les següents: 

– Permetre establir sèries temporals des d’abans de 
l’any 2008, si és possible.

– Presentar suficient sensibilitat per detectar canvis a 
curt termini (en anys), mig termini (d’un a tres anys), 
i/o a llarg termini.

– Prioritzar la informació sobre l’impacte a nivell de 
tota la població així com sobre les desigualtats soci
als, especialment en els grups vulnerables existents o 
emergents.

– Subministrar informació oportuna i actualitzada i 
que doni una visió en temps real del que està succeint.

– Detectar l’impacte actual i permetre la modelització 
de tendències i l’anàlisi de projeccions d’acord amb les 
experiències prèvies.

– Estar disponibles a partir de dades recollides de ma
nera sistemàtica, ja sigui en sistemes d’informació ad
ministratius com a partir d’informació comunitària i 
d’organitzacions no governamentals i voluntariat.

3. Pel que fa als canvis introduïts amb l’aprovació del 
Reial decret 16/2012, de 20 d’abril, cal dir que, el Ser
vei Català de la Salut, per tal de poder garantir l’ac
cés a les prestacions sanitàries necessàries, va establir 
l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a 
Catalunya a les persones excloses de l’àmbit d’aplica
ció de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics 
per no tenir la condició d’assegurat ni de beneficiari 
segons el RD. Així a Catalunya es va aprovar la Ins
trucció 10/2012 per la qual es garanteix l’accés a l’as
sistència sanitària de cobertura pública del Servei Ca
talà de la Salut als ciutadans estrangers empadronats a 
Catalunya que no tenen la condició d’assegurat o bene
ficiari del Sistema Nacional de Salut.

També s’ha considerat necessari establir un procediment 
extraordinari, de caràcter excepcional, que permeti la 
reducció del percentatge de l’aportació de l’usuari en 
la prestació farmacèutica ambulatòria a càrrec del 
CatSalut, basat en la necessitat de garantir unes con
dicions mínimes d’equitat en l’accés a la prestació far
macèutica ambulatòria amb la finalitat d’assegurar i 
garantir el dret a la salut.

En aquest sentit la normativa del CatSalut (Instrucció 
03/2014) té com a objecte reconèixer excepcionalment 
la reducció del percentatge d’aportació de l’usuari en 
la prestació farmacèutica ambulatòria al 10% del PVP 
amb un límit d’aportació de 8,26€, basantse en la ne
cessitat de garantir unes condicions mínimes d’equitat 
en situacions d’especial vulnerabilitat condicionada 
per causes mèdiques i socials.

També, mitjançant Resolució es vol garantir l’accés 
als serveis sanitaris públics amb criteris d’equitat sal
vaguardant que els ciutadans accedeixin a determinats 
tractaments no inclosos en la prestació farmacèutica 
del Sistema Nacional de Salut, però que tenen una efi
càcia provada i quan no es disposa d’alternativa te
rapèutica amb finançament del SNS, és per això que 
s’estableix el corresponent procediment de reintegra
ment de les despeses suportades pels ciutadans, que 
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permet retornar als pacients el corresponent import 
dels medicaments i productes sanitaris no inclosos en 
la prestació farmacèutica actualment definida.

Aquest conjunt de mesures establertes i el seu desen
volupament posterior, en un context de sostenibilitat 
del SNS, faciliten l’eliminació de determinades barre
res en els copagaments i per tant en l’accés a les pres
tacions del sistema sanitari públic, de manera especial 
per aquest conjunt de ciutadans que per la seva situa
ció específica d’especial vulnerabilitat i fragilitat que 
podria condicionar la garantia del seu dret a la salut.

4. D’altra banda, en el marc de les accions de millo
ra de l’accessibilitat, cal destacar que semestralment 
es fan públiques les dades de tots els procediments 
de llista d’espera al web del Servei Català de la Sa
lut. Actualment es poden consultar les dades corres
ponents a desembre de 2013 i els quatre talls anteriors 
semestrals dels procediments garantits, així com les 
corresponents a les 14 proves diagnòstiques monito
rades, d’acord els criteris que estableix el Reial decret 
605/2003, del 23 de maig.

La priorització de pacients es fa d’acord amb diferents 
criteris, com és el temps de garantia que s’aplica a ca
dascun dels procediments. Però més enllà d’aquest 
primer element de caràcter general, els equips assis
tencials apliquen criteris eminentment clínics per a la 
priorització de pacients. Actualment està en fase d’im
plantació un sistema de priorització per a cirurgia pro
gramable, consensuat amb les societats científiques, 
de caràcter universal (homogeni per a tots els pacients 
i per a tot el territori) i genèric (aplicable a totes les 
patologies/procediments). Aquest sistema, que deixa 
al marge els procediments urgents, els preferents i els 
trasplantaments, recull tres tipus de criteris: l’afecta
ció clínicofuncional, el benefici esperat i el rol social, 
atorgant un pes preeminent al primer d’aquests.

A més, el Departament de Salut i el Servei Català de la 
Salut treballen per tal de continuar reduint el temps d’es
pera i el nombre de pacients en llista d’espera per a proves 
diagnòstiques, que en el darrer any i mig ja han revertit la 
tendència ascendent prèvia i han evolucionat a la baixa.

5. Pel que fa a les actuacions per reduir el temps d’ac
cés a la primera visita a l’especialista, durant el pre
sent 2014, es continuen implantant models d’atenció 
col·laboratius en aquelles especialitats en les quals hi 
ha més relació entre l’atenció primària i l’especialit
zada, prosseguint el camí ja iniciat fa dos anys amb 
les malalties de l’aparell locomotor, l’oftalmologia i la 
salut mental en el marc del Pla de Salut. Un dels objec
tius destacats d’aquests models és justament la reduc
ció del temps d’espera a l’especialista.

Per últim, més enllà d’aquesta evolució general, fa anys 
que existeixen circuits de diagnòstic preferent específics 
per a patologies en les quals el factor temps és d’impor
tància cabdal. Així, els circuits de diagnòstic ràpid de 
càncer s’orienten des de l’any 2005 a aconseguir que el 

temps transcorregut entre la sospita fonamentada de càn
cer, la confirmació diagnòstica i l’inici del tractament, 
atribuïble als serveis sanitaris, sigui el més curt possi
ble. Durant el primer semestre de 2013 quasi el 70% dels 
quasi 16.000 pacients diagnosticats a través d’aquest cir
cuit van iniciar el tractament abans de 30 dies.

6. Finalment, pel que fa a l’Enquesta de Salut de Cata
lunya (ESCA), des de la seva primera edició l’any 1994, 
ha aportat informació sobre salut percebuda, pràctiques 
preventives, utilització de serveis i altres aspectes d’in
terès que era possible analitzar en funció de diverses va
riables com ara les de posició socioeconòmica, concre
tament la classe social i el nivell d’instrucció. Això és 
possible de ferho també en les edicions de 2002, 2006 
i a partir de 2010 mitjançant l’ESCA contínua. Per fa
cilitar aquesta informació a nivell de regió sanitària, es 
requereixen les dades de dos anys acumulats i, per tant, 
és plenament possible satisfer la petició del Parlament 
de Catalunya, si ens focalitzem a grups de població en 
funció d’aquestes característiques o en altres com l’edat 
o el sexe. Cal tenir present però, que qualsevol altra ne
cessitat d’informació relativa a grups especials requeri
rà un mostreig específic i, gairebé amb tota seguretat, 
un estudi ad hoc. A l’informe de salut d’aquest any, es 
dedica un apartat especial a presentar dades de compor
taments, percepcions i ús de serveis sanitaris en funció 
de la classe social i el nivell d’instrucció.

VII. La pobresa en la infància i l’adolescència

1. El Departament de Benestar Social i Família treba
lla per reforçar les polítiques de prevenció que impli
quen la realització d’accions per tal de preservar als 
infants o adolescent de les situacions que poden ser 
perjudicials per al seu desenvolupament. Per aquest 
motiu, enfoca els seus esforços a promoure la igualtat 
d’oportunitats per infants i adolescents i una societat 
basada en la inclusió social amb el disseny i la imple
mentació d’un model català de serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adoles
cents en situació de risc i les seves famílies amb ser
veis adreçats a famílies amb infants 03 anys (23 s’han 
creat fins ara) i amb serveis itinerants (en 5 comar
ques). En concret, enguany, hi ha 226 centres oberts, 
amb 770 places noves creades. Aquest nou model es 
treballa de forma conjunta i consensuada amb el món 
local, els col·legis professionals i les entitats del tercer 
sector social prestadores d’aquest servei.

El pacte per a la infància signat el juliol de l’any pas
sat per més de 70 entitats preveu com a prioritat pres
supostaria garantir la inversió pública en infància, 
amb la tendència a aproparse a la mitjana europea, 
en aquest sentit, cal destacar que el passat dijous 17 
de juliol es va presentar l’enfocament estratègic del 
Pla d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 
20142017 i, d’altra banda, el procés d’elaboració del 
Pla d’acció anual 20142015 del Pla d’atenció integral 
a la infància i a l’adolescència 20142017.
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Pel que fa al calendari de desplegament de la Llei 
14/2010 de 27 de maig de drets i oportunitats en la in
fància i l’adolescència en el curs polític és el següent: 

Títol Continguts Calendari

Decret pel qual es regula el procediment per 
facilitar el coneixement dels orígens biològics 
en l’àmbit de la Generalitat i dels ens locals de 
Catalunya

Arts. 30 i 117.3 Llei 14/2010

Arts. 235-49 i 235-50 del Llibre II del Codi Civil 
de Catalunya

 2014

Decret procediment i mesures de protecció a la 
infància i l’adolescència en situació de risc, des-
emparament i guarda protectora

Títol V de la Llei 14/2010 Febrer 2015

Decret sobre els equips tècnics competents en 
matèria de protecció dels infants i adolescents

Títol V de la Llei 14/2010, també arts. 22, 24, 80

Organització i funcionament dels equips tècnics 
següents: 

– EAIA
– ETCA
– EVAMI

Definició de les funcions de coordinació, super-
visió i suport dels equips esmentats per part de 
l’òrgan competent de la Generalitat en infància i 
adolescència

Segon semestre 2015

Decret sobre transició a la vida adulta i suport 
posterior a l’emancipació i a la majoria d’edat 
per joves extutelats

Arts. 146 i 152 Llei 14/2010

Mesures de transició a la vida adulta i a l’autono-
mia personal i Mesures de suport a l’emancipa-
ció i l’autonomia personal dels joves extutelats i 
en situació de risc

Segon semestre 2015

2. El Departament d’Ensenyament, conjuntament 
amb els Consells Comarcals, i amb la col·laboració de 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya, ha dut a terme un procés de 
revisió dels criteris establerts en les diferents convo
catòries d’ajuts menjador, amb l’objectiu d’obtenir una 
homogeneïtzació de les convocatòries i aconseguir 
una major equitat en l’atorgament dels ajuts. Aquest 
treball va finalitzar el mes de febrer d’enguany, amb 
l’establiment d’uns nous criteris que seran la base de 
les convocatòries d’ajuts de menjador dels consells co
marcals.

Els criteris preveuen, entre altres, els aspectes se
güents: 

– Els conceptes i la puntuació, en la que es prioritza el 
nivell de renda de les famílies.

– El llindar a partir del qual es garanteix un ajut par
cial.

– El llindar a partir del qual es garanteix un ajut del 
100% del cost del menjador.

– L’admissió de sol·licituds, un cop finalitzat el termini 
de presentació, quan responguin a situacions sobrevin
gudes.

– L’atorgament dels ajuts amb efectes de la data d’inici 
de curs per tal de garantir que l’alumnat pugui fer ús 
del menjador des del primer dia.

A més, el Departament està estudiant la modificació 
dels Decrets 160/1996 i 161/199, que regulen respecti
vament el servei menjador escolar i el servei de trans
port escolar per tal d’adequarlos al que estableixen la 
LEC i la LOE.

Cal esmentar també que el 15 de juliol de 2013 el De
partament d’Ensenyament i el Departament de Ben
estar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya van signar el 
Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de 
dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents.

Durant el darrer trimestre de l’any 2013 els Departa
ments de Benestar i Família, d’Ensenyament, i de Sa
lut han estat elaborant conjuntament el Document de 
desenvolupament del protocol per a la detecció i se
guiment de situacions d’especial dificultat en l’alimen
tació d’infants i adolescents, on es recull la tasca que 
s’està portant a terme des de les xarxes social, educa
tiva i sanitària per atendre de manera coordinada les 
necessitats alimentàries de la població i especialment 
dels infants i adolescents. En aquest document es pre
tén recollir i unificar els conceptes claus d’aquesta ac
tuació i els processos de coordinació dels equips dels 
serveis bàsics d’atenció social, els professionals dels 
centres docents i dels centres sanitaris, sens perjudici 
que es pugui adaptar a les realitats particulars de cada 
territori.
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També s’ha elaborat un circuit, amb la concreció de 
com un centre educatiu ha d’actuar en la detecció i el 
seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació 
d’infants i adolescents durant el període lectiu, que 
s’ha plasmat en un document.

Els tres documents s’han divulgat mitjançant el Portal 
de centres i ja s’estan duent a terme les actuacions de 
detecció i intervenció.

Com a actuacions concretes en l’àmbit de la pobresa 
en la Infància i l’adolescència cal dir que el Departa
ment d’Ensenyament ha creat una comissió per clas
sificar els centres públics d’aquestes característiques.

A més, el 17 de març de 2014, el DOGC núm. 6583, 
va publicar l’Ordre ENS/66/2014, de 12 de març, per 
la qual s’aproven les bases específiques d’un progra
ma de subvenció per dotar de finançament addicional 
els centres privats que presten el Servei d’Educació de 
Catalunya en entorns de característiques socioeconò
miqes desafavorides, i s’obre la convocatòria pública 
corresponent al curs acadèmic 20132014.

3. El Departament de Benestar Social i Família ha 
promogut un seguit de mesures i accions per facilitar 
l’accés a les activitats de lleure en el període no lectiu 
dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. 
En aquest sentit i en els termes esmentat, s’han signat 
convenis amb les principals federacions d’educació en 
el lleure per import de 4,5 milions d’euros amb aques
ta finalitat, amb 0,5 milions addicionals respecte l’any 
2013 i que permetrà que fins a 3.500 infants podran 
realitzar casals d’estiu i fins a 500 infants més podran 
fer activitats amb pernoctació, com ara colònies, cam
paments, camps de treball o rutes.

Paral·lelament, el Departament ha ofert un total de 
1.000 places becades perquè nois i noies de 5 a 17 anys 
en situació de vulnerabilitat puguin gaudir del progra
ma L’estiu és teu a un preu reduït o, si és el cas, gratuït.

D’altra banda, aquest estiu es torna a reforçar el pro
grama Jugar i Llegir, que es desenvolupa als Casals 
Cívics de la Generalitat i s’adreça a infants d’entre 4 
i 12 anys. Aquest programa integra el joc, la lectura, 
els hàbits d’higiene i d’alimentació i ofereix esmorzar 
i berenar als infants participants. Aquest estiu 29 equi
paments duran a terme el programa, 7 més que l’estiu 
del 2013. Es preveu que aquest estiu participaran en 
aquest programa 2.000 infants.

Per primera vegada es possibilita l’obertura de cen
tres oberts durant el període de vacances d’estiu, tant 
aquells gestionats per entitats socials com per ajunta
ments. S’hi preveuen activitats diàries, de dilluns a di
vendres, amb un mínim d’obertura del centre de 6 ho
res diàries, preferentment en la franja horària de 9 a 
18h, incloent 2 o 3 àpats diaris que hauran de garantir 
una alimentació saludable i equilibrada. Això repre
senta, aproximadament, unes 2.000 places.

Així mateix, en el marc del programa Créixer en fa
mília es desenvolupen activitats d’hàbits saludables en 
l’alimentació especialment adreçades a famílies amb 
infants i adolescents a càrrec.

En totes aquestes activitats es vetlla també especial
ment perquè en puguin ser destinataris els infants tute
lats per la Generalitat de Catalunya.

4. Finalment, esmentar que fruit dels acords del Pacte 
per a la Infància de Catalunya de 19 de juliol de 2013, 
està prevista la producció i la difusió d’una campanya 
per a la sensibilització del maltractament infantil.

Per altra banda, la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals compta amb mesures específiques pel 
que fa al tractament de temes relacionats amb maltrac
tament d’infants i adolescents als mitjans de comuni
cació, establertes a la Guia d’estil elaborada conjun
tament pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, accessible a l’en
llaç http://www.periodistes.org/docroot/periodistes/
includes/files/cpcnews/911/attachments/pdfs1/manu
almaltractamentfinal.pdf

5. El Departament de Benestar Social i Família pre
veu destinar més de 5.000.000 d’euros per prestacions 
econòmiques per a joves extutelats que tenen com a 
objectiu el seguiment d’un programa d’inserció labo
ral o formatiu. Aquesta prestació, que té un import de 
663,98€ mensuals, ha de permetre que els joves pu
guin accedir a la formació superior o professional. 
Aproximadament 1.000 joves gaudeixen d’aquestes 
prestacions econòmiques i compten amb un professi
onal assignat per al seguiment del seu Pla de Treball 
Individual.

Tot jove extutelat que segueixi algun dels programes de 
l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) 
disposa d’un referent educatiu que fa l’acompanya
ment. L’atenció que des de l’ASJTET es dóna als joves 
i les joves és individualitzada, a través de professionals 
que els informen, orienten, acompanyen, assessoren i 
formen. El seguiment personalitzat es fa durant un pe
ríode de temps determinat i està basat en un compro
mís (el programa de treball) que marca el camí cap a 
l’autonomia personal. És a dir, s’acompanya la persona 
jove fins que adquireix la capacitat que li permetrà de
senvolupar la seva vida quotidiana sense la intervenció 
dels serveis especialitzats.

Amb la col·laboració de la Fundació “La Caixa” s’ator
guen també beques per a donar suport econòmic a jo
ves extutelats amb projectes personals entorn a la for
mació reglada.

6. D’altra part, des del Departament d’Ensenyament 
s’impulsen diferents programes que constitueixen una 
segona oportunitat per a aquells joves que finalitzen 
l’ESO sense obtenir la titulació corresponent.

Aquests programes afavoreixen la reentrada a l’ense
nyament dels adolescents i joves que han abandonat 

http://www.periodistes.org/docroot/periodistes/includes/files/cpcnews/911/attachments/pdfs-1/manual-maltractament-final.pdf
http://www.periodistes.org/docroot/periodistes/includes/files/cpcnews/911/attachments/pdfs-1/manual-maltractament-final.pdf
http://www.periodistes.org/docroot/periodistes/includes/files/cpcnews/911/attachments/pdfs-1/manual-maltractament-final.pdf
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prematurament el sistema educatiu, com per exemple, 
el Curs d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, o 
els cursos de preparació a les Proves d’Accés als Ci
cles Formatius de Grau Mitjà i als Cicles Formatius de 
Grau Superior.

Els Programes de Formació i Inserció, establerts en la 
Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, són una op
ció per incorporarse de nou al sistema educatiu, i una 
preparació professional per afavorir una transició en 
l’àmbit escolatreball i la inserció laboral.

S’han dissenyat perquè la LOMCE ha derogat els 
PQPI, i, per tant, el col·lectiu que no obté la titulació 
corresponent en finalitzar l’ESO disposarà d’un recurs 
formatiu que li permetrà completar la formació i, si es
cau, retornar al sistema.

Aquests programes tindran una extensió territorial 
corresponent a les necessitats arreu de Catalunya.

7. A més de les mesures de lleure educatiu que s’han 
anat descrivint amb anterioritat, per tal de fomentar la 
vida comunitària i social dels infants i adolescents en 
situació de vulnerabilitat, El Departament de Benestar 
Social i Família disposa del programa Òmnia, des del 
qual s’impulsa i afavoreix la participació dels infants 
adolescents per afavorir l’educació en un bon ús de les 
TIC, entenentles com un mitjà de millora i promoció 
d’una major autonomia personal i un element de parti
cipació afavoridor de la cohesió social. Per 2014 hem 
previst una participació al voltant de 50.000 persones 
usuàries i un pressupost de 2.413.909,11€ per realitzar 
més de 5.000 activitats en els 117 punts Òmnia exis
tents i gestionats per entitats arrelades al territori o per 
ens locals.

Igualment, el programa de dinamització juvenil té 
com a objectiu el desenvolupament personal dels jo
ves a partir de treballar els valors de la convivència, 
el civisme, la solidaritat, i sobretot el sentiment de 
pertinença a un grup. Va adreçat als joves del barris 
entre 12 a 18 anys i consisteix a desenvolupar activi
tats al voltant de centres d’interès acompanyats d’un/a 
educador/a. Durant el 2014 es porta a terme en 8 equi
paments cívics i compta amb la participació de prop 
de 500 joves.

Finalment, el Departament disposa d’una xarxa de Lu
doteques en les quals es desenvolupen projectes edu
catius amb l’objectiu principal de garantir el dret dels 
infants al joc i col·laboren, així, en el desenvolupament 
integral de la persona.

VIII. La pobresa i les desigualtats en el jovent

1. En l’àmbit universitari, per poder determinar els es
tudiants que obtenen una beca Equitat, la nova polí
tica de preus i beques estableix uns llindars diferents 
de preus en funció del nivell de renda i el nombre de 
membres de la unitat familiar de l’estudiant.

Per al curs 201314, els llindars de renda i del patrimo
ni s’han incrementat en un 5%, per ampliar les ajudes 
i afavorir que més població universitària pugui bene
ficiarse de la nova estructura de preus públics en fun
ció de renda. A les famílies monoparentals se’ls hi ha 
ofert el descompte immediatament superior al que els 
hi correspondria (segons membres i renda) i finalment 
s’ha descomptat l’increment de preus a tots aquells es
tudiants d’enginyeria que sol·licitessin la beca equitat.

Al mateix temps s’han multiplicat els esforços per do
nar a conèixer aquest nou sistema de preus públics i de 
beques Equitat que havia posat en marxa el Govern de 
Catalunya, fet que, d’acord amb les dades provisionals 
de què es disposa, hauria incrementat prop d’un 40% 
el nombre de beneficiaris de l’Equitat A i l’Equitat B.

Amb l’objectiu que tots els alumnes puguin accedir als 
estudis superiors en igualtat d’oportunitats, la Gene
ralitat de Catalunya, a més dels diferents programes 
d’ajuts i beques universitaris que promou, va obrir una 
línia de préstecs per donar facilitats als estudiants que 
vulguin pagar la seva matrícula a terminis.

Aquesta actuació és fruit d’un conveni de col·laboració 
entre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Re
cerca (AGAUR) i les entitats financeres Banc de Sa
badell i Caixa d’Enginyers. Els principals avantatges 
del préstec AGAUR per al finançament de la matrícula 
dels estudis universitaris és que es tracta d’un préstec 
directe a l’estudiant, amb unes condicions preferents 
(interès inferior al mercat, sense comissions, entre 
d’altres) i sense requeriment de garantia per part seva, 
o del seu entorn, ja que la garantia l’aporta la Genera
litat de Catalunya.

Poden sol·licitar aquest préstec els estudiants que s’ha
gin de matricular en un curs de primer o segon cicle, 
grau, màster, postgrau o doctorat de qualsevol centre 
del sistema universitari català que estigui adherit al 
conveni. D’entrada, les universitats públiques de Cata
lunya i la UOC van oferir aquesta opció de pagament a 
terminis de la matrícula.

El préstec sol·licitat serà per un import màxim de 
7.000 euros.

El préstec permet el finançament del 100% de l’import 
de la matrícula dels estudis de primer i segon cicle, 
grau, màster, postgrau o doctorat.

Per tal d’agilitzar el procediment de sol·licitud de be
ques i accelerarne la resolució, la gestió d’algunes de 
les convocatòries que gestiona l’AGAUR es tramiten 
bé telemàticament, a través d’Internet i mitjançant 
l’enviament d’un formulari en format PDF, o bé pel 
portal de Serveis i tràmits de la Generalitat de Cata
lunya.

Els estudiants poden tramitar aquestes beques a tra
vés de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat 
de Catalunya.
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Les beques Equitat incorporen una deducció especi
al per a les famílies monoparentals per tal d’equipa
rarles a les famílies nombroses.

El descompte s’aplica una vegada obtinguda la renda 
familiar i va dels 525 euros per cada germà o germana 
(incloenthi la persona sol·licitant) que convisqui en el 
domicili familiar en el cas de famílies monoparentals 
de categoria general, als 803,25 euros si es tracta de 
famílies monoparentals de categoria especial.

Aquesta deducció es complementa amb una variació 
de tram de renda. És a dir, que en el cas que malgrat 
aplicar la deducció no es produeixi una variació en 
el tram de renda familiar, s’aplica automàticament el 
tram de renda inferior, que implica una minoració su
perior en el preu de la matrícula.

En el cas de les famílies nombroses s’aplica un des
compte de 500 euros per cada germà o germana (in
cloenthi la persona sol·licitant) que convisqui en el 
domicili familiar en el cas de famílies nombroses de 
categoria general i 765 euros si es tracta de famílies 
nombroses de categoria especial.

2. Cal esmentar, també, que el SOC ha dissenyat les 
accions que formaran part del Programa operatiu 
d’ocupació juvenil 20142020 i properament s’iniciarà 
el procés de participació social amb els agents impli
cats per elaborar Pla de garantia juvenil de Catalunya 
20142020.

El Ple del Consell de Relacions Laborals de Catalu
nya (CRL), del 22 de juliol de 2013, va aprovar la cre
ació del Grup de Treball d’Ocupació Juvenil (GTOJ) 
i la convocatòria del Consell Nacional de la Joventut 
(CNJ) a les reunions en qualitat d’experts.

El 13 de gener de 2014 es va celebrar la primera reu
nió constitutiva del GTOJ, que integra el Govern de la 
Generalitat, les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de Catalunya i el CNJ. En aques
ta primera reunió, es va començar a treballar en una 
proposta d’eixos d’actuació, entre els quals destaquen 
la realització d’un seguiment de polítiques d’ocupació 
juvenil a Catalunya i l’elaboració de propostes a imple
mentar a la negociació col·lectiva o/a l’acció de govern.

El 26 de maig de 2014 es va fer una nova reunió d’a
quest grup, al llarg de la qual es va presentar el Pla 
d’actuació de polítiques de joventut 2016, amb un es
pecial èmfasi en el repte 2: aconseguir l’èxit en la tra
jectòria laboral de les persones joves i en el desenvolu
pament del programa anual actuacions per al 2014. A 
més, també es va exposar l’estat de situació del Pla de 
garantia juvenil 20142020 pel què fa a la seva implan
tació a Catalunya. Així mateix, es va presentar un re
sum executiu de l’informe fet per la Fundació Europea 
per a la Millora de les Condicions de Vida i de Tre
ball (EUROFOUND) en relació amb la situació social 
i l’anàlisi de la qualitat de vida dels joves a Europa.

Amb aquestes actuacions, el CRL vol fomentar la par
ticipació dels agents socials en el disseny i la posada 
en pràctica de les polítiques laborals per mitjà del dià
leg i la concertació social.

Com cada any els objectius de la Inspecció de Tre
ball de Catalunya (ITC) s’han consensuat amb els res
ponsables de les unitats del Departament d’Empresa i 
Ocupació relacionades directament amb la tasca de la 
Inspecció de Treball, i amb informació i consulta prè
via als agents socials representats al Consell de Rela
cions Laborals.

A més, la planificació ha tingut en compte els objec
tius estratègics del Govern i els compromisos d’actu
ació derivats de la normativa general, les decisions 
adoptades en els àmbits internacionals i les resoluci
ons parlamentàries.

Entre aquestes resolucions s’ha tingut particularment 
en compte la 301/X, sobre la situació de la joventut, 
adoptada el 25 de juliol de 2013, segons la qual s’ha 
inclòs dins els objectius 2014 la revisió de l’adequació 
a la legalitat de les modalitats més utilitzades per con
tractar aquests treballadors (actuacions de control del 
frau en la contractació): 

a. Els contractes de durada determinada regulats a l’ar
ticle 15 de l’Estatut dels Treballadors (especialment el 
d’obra o servei). Les actuacions s’adreçaran a les em
preses amb una taxa de temporalitat igual o superior 
al 25% i que contractin persones menors de 30 anys.
b. Contractes de pràctiques.
c. Contractes per a la formació.
d. Contractes d’emprenedoria.

El primer quadrimestre, el total de contractes revisats 
han estat de 4.046 (incloenthi els de menors i majors 
de 30 anys i totes les modalitats temporals existents, 
inclosos els contractes de pràctiques i per a la forma
ció), dels quals se n’han transformat en indefinits, per 
intervenció de l’ITC, un total de 628.

En conseqüència, l’ITC continuarà desenvolupant la 
seva tasca de lluita contra el frau en la contractació de 
treballadors joves.

IX. La pobresa en el col·lectiu de la gent gran

El pla integral de suport a la família preveu, entre els 
seus eixos d’actuació, el foment de la participació de la 
gent gran activa, l’augment de les relacions intergene
racionals, la formació continuada a la gent gran, pro
grames d’envelliment actiu i productiu així com l’ela
boració d’un Programa de prevenció i lluita contra els 
maltractaments de la gent gran.

Recentment el departament de benestar social i fa
mília va presentar, conjuntament amb l’obra social la 
caixa, la campanya «Patrimoni de la Humanitat» per 
sensibilitzar el conjunt de la població envers els mal
tractaments a les persones grans
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El programa també inclou, entre altres, un pla de for
mació adreçat a diferents professionals que mantenen 
contacte habitual amb el col·lectiu.

Per altra banda, la guia i el protocol de maltractament, 
que es va editar l’any 2012, es continua distribuint a 
totes les entitats de gent gran, de serveis socials i ajun
taments de Catalunya.

Cal destacar que el Departament de Benestar Social 
i Família dóna suport, mitjançant la convocatòria de 
subvencions anual, a aquelles entitats del tercer sector 
que executen projectes adreçats a l’envelliment actiu i 
productiu, amb la participació activa i expressa de les 
pròpies persones grans.

Des dels plans de desenvolupament comunitari es por
ten a terme diferents projectes amb l’objectiu de lluitar 
contra l’aïllament social, el sentiment de desprotecció. 
Tallers de memòria i estimulació cognitiva, foment de 
les relacions intergeneracionals, caminades i activitat 
física, formació permanent i alimentació saludable. 
També es promouen accions orientades a prestar aten
ció a les persones grans que es troben en situació de 
dependència així com als seus cuidadors.

El Programa Òmnia durant el 2013 va adreçar ex
clusivament a les persones grans més de 214 activi
tat, aquestes són principalment d’aprenentatge digital. 
Així mateix s’han registrat 1025 actuacions d’inserció 
social adreçades a gent gran, o on hi participin majo
ritàriament persones grans. Del total d’activitats de la 
Xarxa Òmnia, en el 51% participen significativament 
persones grans de més de 65 anys.

L’atenció immediata a les necessitats de la gent gran 
és una de les competències de l’administració local. 
La proximitat permet una detecció i una atenció im
mediata d’aquestes situacions. El Departament de BSF 
col·labora amb els ens locals mitjançant el Contracte 
Programa, eina que permet establir quina és la gestió, 
la prestació i la implementació dels serveis socials i al
tres serveis de benestar social i polítiques d’igualtat al 
territori, amb accions, obligacions i competències per 
cada una de les parts.

Amb el contracte programa, es contribueix al finan
çament de serveis i programes adreçat a persones en 
situació de risc i amb necessitats socials: 

– Dels serveis socials bàsics: equips bàsics d’atenció 
social, servei d’ajuda a domicili i ajudes d’urgència, 
entre d’altres.

– De l’acció comunitària especialment en zones amb 
un alt risc social

– Dels serveis socials especialitzats adreçats a famíli
es amb infants de curta edat, gent gran, persones amb 
discapacitat, infants i adolescents, persones amb pro
blemes de drogodependències, afectades pel VIH/Sida 
o persones immigrades, entre altres.

El Departament d’Interior està iniciant el projecte de 
disseny d’una futura enquesta que permeti detectar i 
fer aflorar la situació de maltractament que puguin pa
tir les persones grans, per tal de determinar amb més 
precisió l’estat d’aquesta qüestió a Catalunya.

La Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia perso
nal i atenció a al dependència preveu, amb caràcter ex
cepcional, les prestacions econòmiques vinculades al 
servei com una prestació més per a les persones de
pendents. El Departament de Benestar Social i Famí
lia està elaborant la normativa necessària que perme
trà reprendre a la tardor aquesta prestació prioritzant 
aquelles persones en situació d’especial vunerabilitat 
(tant econòmica com en grau de dependència).

El Departament de Benestar Social i Família, la Fede
ració de Municipis de Catalunya, l’Associació Catala
na de Municipis i l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials van signar un conveni de col·laboració 
per desenvolupar el projecte Compartint Taula, actu
alment, se n’està duent a terme la valoració de la seva 
implementació així com la possible ampliació d’aquest 
projecte a residències amb places públiques.

X. Garantia del dret a la mobilitat

Els pressupostos del 2014 garanteixen el manteniment 
de les polítiques de tarifació social, d’actuacions de 
manteniment dels sistemes tarifaris integrats de Bar
celona, el Camp de Tarragona, Lleida i Girona i de les 
compensacions de la imposició d’obligacions de ser
vei públic a les empreses operadores dels serveis de 
transport per tal de mantenir l’oferta de servei actual 
i garanteixen el manteniment de la inversió en tarifa
ció social i els ajuts als ens locals per al manteniment 
de serveis.

També es mantenen el conjunt de mesures de bonifica
cions tarifàries per a determinats col·lectius.

Es continua amb el desenvolupament de títols especí
fics per als usuaris mes recurrents en els territoris que 
no disposen d’integració tarifària. A partir del mes 
de juny es preveuen nous títols entre Lleida i la Val 
d’Aran i Lleida i l’Alt Urgell.

També segueix en procés de desenvolupament el pro
cediment de licitació del projecte T  Mobilitat mitjan
çant el diàleg competitiu, que ha de ser resolt en els 
propers mesos.

XI. Intervenció comunitària en barris

Un dels àmbits d’actuació del Programa marc araco
op, és la realització d’accions de dinamització territo
rial de l’economia social. En aquest sentit el Programa 
aracoop està desenvolupant les següents accions du
rant l’any 2014: 

– Accions de promoció de l’economia social i coope
rativa entre els emprenedors locals, es realitzen entorn 
de 80 seminaris arreu dels municipis.
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– Accions d’acompanyament a projectes d’emprenedo
ria social i cooperativa, s’acompanya la viabilitat d’en
torn de 50 projectes locals cooperatius.

– Accions de difusió de l’economia social i coopera
tiva entre la població, institucions, teixit social i món 
empresarial per promoure els models de viabilitat i el 
futur de les empreses d’economia social i cooperativa 
en els territoris, es desenvoluparan 12 jornades en el 
món local.

En el marc del Programa aracoop, la Generalitat dóna 
suport al projecte impulsat per la Federació de Coope
ratives de Treball «Municipis cooperatius» que té com 
a objectiu la dinamització i implicació dels agents pú
blics, econòmics i socials en el foment de les coopera
tives en el món local.

El pla d’acció per a la lluita contra la pobresa que co
ordina el Departament de Benestar Social i Família 
recull com a actuació el disseny de vies de participa
ció de les persones en situació d’exclusió social en la 
societat, perquè facin aportacions i per aprendre de la 
comunitat, com a eina de creixement personal i millo
ra del seu apoderament i també preveu diversificar la 
funcionalitat dels equipaments cívics per potenciar els 
espais de relació per a les famílies com a mitjà per fa
cilitar el suport mutu i la participació.

En aquest sentit, durant l’any 2014, 58 entitats mante
nen un conveni signat amb la DGACC per desenvolu
par activitats amb aquesta finalitat.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
març del 2014
Tram. 337-00035/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 75911 / Coneixement i tramesa a la Comissió de 

Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fervos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, març 
de 2014 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 24 de juliol de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President

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

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’abril del 2014
Tram. 337-00036/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 76057 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fervos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, abril 
de 2014 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 29 de juliol de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President

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

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10

Substitució de membres
Reg. 76060 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, en compliment d’allò acordat en la ses
sió de la Mesa del Parlament del dia 12 de febrer de 
2013, i fent ús d’allò que es disposa a l’article 7.2 lletra 
c de les Normes d’Organització del Consell Assessor 
del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), 
proposa la designació de la diputada Marina Geli i Fà
brega com a membre del Consell Assessor del Parla
ment sobre Ciència i Tecnologia, en substitució de la 
diputada Alicia Romero Llano.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Nomenament de personal eventual del Par-
lament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament de Joan Francesc 
Bañó Maldonado com a personal eventual 
del Parlament de Catalunya

En data 2 de setembre de 2014, el secretari primer de 
la Mesa del Parlament proposa nomenar Joan Fran

cesc Bañó Maldonado secretari de la Secretaria Pri
mera de la Mesa del Parlament, com a personal even
tual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma
tiva vigent,

Resolc: 

Nomenar Joan Francesc Bañó Maldonado secretari de 
la Secretaria Primera de la Mesa del Parlament, com a 
personal eventual, amb efectes des del 8 de setembre 
de 2014, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admi
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2014

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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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 25 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. Miquel Salazar Canalda, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de 
fiscalització 14/2014, relatiu a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), exercicis 2010, 
2011 i 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 10 de 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. Mandat legal 


De conformitat amb la normativa vigent, i per tal de donar compliment a l’article 71 del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i al Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes s’emet el present informe de fiscalització relatiu al Consorci de 
l’Autoritat del Transport Metropolità (d’ara endavant ATM o el Consorci) corresponent als 
exercicis 2010, 2011 i 2012. L’anterior informe de fiscalització de l’ATM emès per la 
Sindicatura va ser el referent als exercicis 2008 i 2009 (informe 24/2011).  


1.1.2. Objecte i abast material 


L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de la regularitat del Consorci pel que fa als 
exercicis 2010, 2011 i 2012. 


L’abast material de la fiscalització ha estat el següent: 


a) L’anàlisi dels estats financers per verificar que representen d’una manera raonable la 
situació patrimonial i financera del Consorci, i que inclouen la informació necessària i 
suficient per a la seva adequada comprensió i interpretació. 


b) L’anàlisi de la liquidació pressupostària i l’avaluació de la seva correcta realització en 
termes econòmics i financers. 


c) L’anàlisi del compliment de la legalitat aplicable a l’ATM, tant des del punt de vista 
comptable, fiscal i pressupostari com de funcionament, i especialment, en relació amb 
la contractació. 


1.1.3. Abast temporal i metodologia 


Aquest informe es refereix als exercicis 2010, 2011 i 2012, però per a la revisió de 
determinats aspectes financers, de legalitat i de funcionament, també ha estat necessari 
fer referència a exercicis anteriors i posteriors. 


Les proves realitzades, de compliment i substantives, han estat aquelles que, de forma 
selectiva, s’han considerat necessàries per obtenir evidència suficient i adient, amb 
l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar les conclusions que es 
desprenen del treball realitzat, en relació, d’una banda, amb la informació recollida en els 
estats financers (Balanç i Compte de pèrdues i guanys) i en les liquidacions pressupos
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tàries i d’acord amb les normes d’auditoria pública generalment acceptades i, d’altra 
banda, amb el seguiment dels preceptes legals que són d’aplicació. 


El treball de camp va finalitzar a mitjans de desembre del 2013. 


L’ATM ha sotmès a auditoria financera els seus comptes anuals dels exercicis 2010, 2011 i 
2012. En l’epígraf 2.2 d’aquest informe s’esmenta l’opinió d’auditoria dels informes del 
Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA referits a aquests exercicis. La Sindicatura ha 
tingut accés als treballs i les proves que han realitzat els auditors per formular la seva 
opinió, però també ha realitzat les proves addicionals que ha estimat necessàries en 
relació amb l’objecte de l’informe. 


1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Constitució i naturalesa jurídica 


L’ATM es va constituir el 19 de març de 1997, quan la Generalitat de Catalunya, l’Ajun
tament de Barcelona i l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT),1 com a administracions 
consorciades, van signar el Conveni de constitució de l’ATM amb una participació del 
51%, el 25% i el 24%, respectivament, de la dotació fundacional, de 95 MPTA. D’acord amb 
els seus Estatuts, es poden adherir a l’ATM –individualment o a través d’entitats que les 
agrupin i representin– totes les administracions titulars de serveis públics de transports 
col·lectius que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix 
Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.  


L’ATM es va crear com a consorci interadministratiu de caràcter voluntari i per temps in
definit. A l’empara del que disposa la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, és una entitat de dret 
públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis. 


1.2.2. Objecte social i funcions 


L’article 3 dels Estatuts estableix que l’ATM té com a objectiu articular la cooperació entre 
les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport 
públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part, així com col·laborar amb 
aquelles altres que, com l’Administració General de l’Estat (AGE), hi estan compromeses 


1. La Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) suposa, entre altres aspectes, 
una reorganització territorial i administrativa de la gestió de serveis de l’àmbit metropolità i representa l’inici del 
procés d’extinció de les dues entitats metropolitanes existents, una d’elles l’EMT. Per aquest motiu, al llarg 
d’aquest informe es fa referència a l’AMB mentre que, fins al darrer informe, el 24/2011, es parlava de l’EMT. 
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financerament o són titulars de serveis propis o no traspassats, mitjançant l’elaboració i el 
seguiment de tots els instruments jurídics, tècnics i financers que es considerin conve
nients, i, en general, la realització de les funcions que li siguin encomanades per les en
titats que la componen. 


Les funcions que corresponen a l’ATM, detallades en l’article 4 dels seus Estatuts, es 
poden agrupar en set grans línies d’actuació: 


a) Planificació d’infraestructures i serveis 
b) Relacions amb els operadors de transport col·lectiu 
c) Finançament del sistema per les administracions 
d) Ordenació de tarifes 
e) Comunicació (difusió, campanyes i publicitat) 
f) Marc normatiu futur 
g) Altres funcions relacionades amb la mobilitat 


1.2.3. Activitat de l’ATM 


A continuació es presenta una breu aproximació al contingut i a l’evolució o situació de les 
set línies d’actuació esmentades, en els exercicis 2010, 2011 i 2012: 


a) Planificació d’infraestructures: Pla director d’infraestructures del transport públic 
col·lectiu (PDI), PDI 2001-2010 i nou PDI 2011-2020 


El PDI 2001-2010 va ser aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 25 de juny 
del 2002. El PDI preveu les actuacions en infraestructures de transport públic col·lectiu a la 
Regió Metropolitana de Barcelona. L’execució material de les actuacions es duu a terme 
sota el control dels corresponents organismes responsables (en la majoria de casos, la 
Direcció General de Ports i Transports (DGPT), des del 2011 Direcció General de Trans
ports i Mobilitat; en els casos relacionats amb la L9, Infraestructures Ferroviàries de Ca
talunya (IFERCAT) i Gestió d’Infraestructures, SA, des del 2012 Infraestructures.cat o, en el 
cas del tramvia, la mateixa ATM). Les actuacions del PDI s’agrupen en tres programes 
d’actuació: 


•	 Ampliació de xarxa (perllongaments i nous trams de les línies L1, L2, L3, L4 i L5; 
diferents trams i altres infraestructures i instal·lacions de la L9; i tramvies Diagonal - Baix 
Llobregat i Glòries-Besòs). 


•	 Modernització i millora (renovacions en estacions i vies del metro; desdoblaments de 
via, supressió de passos a nivell, allargaments d’andanes, etc. de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC)). 


•	 Intercanviadors (Plaça Catalunya, Sagrera i Arc de Triomf a Barcelona, l’Hospitalet-
Centre, Martorell-Central, Quatre Camins). 
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El nou PDI 2011-2020 va ser objecte d’aprovació inicial per part del Consell d’Adminis
tració de l’ATM el juliol del 2012. La seva aprovació definitiva ha estat mitjançant la Reso
lució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) del 14 de novembre 
del 2013. 


En aquesta situació, pel que fa als exercicis 2010 a 2012, sols es pot fer el seguiment de 
l’estat d’execució del PDI 2001-2010. Així, en l’annex I, recollit en l’epígraf 7.1, es pre
senten de manera resumida les principals dades dels programes d’actuació del PDI 2001
2010, diferenciant entre obres finalitzades, en execució o en projecte. 


b) Relacions amb els operadors de transport col·lectiu 


Els contractes programa entre l’ATM i l’AGE que cobreixen el període 2010-2012 són el 
contracte programa 2009-2010, signat el 26 de juliol del 2010, i el contracte programa 
2011-2012, signat el 27 de desembre del 2012. 


Respecte del contracte programa 2009-2010, la Comissió de Seguiment del contracte 
programa va presentar la proposta de liquidació el juliol del 2011 i, finalment, l’informe de 
control de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), el maig del 2012, en 
recull la liquidació definitiva (vegeu l’epígraf 2.5.1). 


Respecte del contracte programa 2011-2012, la Comissió de Seguiment del contracte 
programa va presentar la proposta de liquidació el setembre del 2013 (vegeu l’epígraf 
2.5.2). A la data de final del treball de camp de la Sindicatura, hi ha pendent la liquidació 
definitiva de la IGAE. 


El 23 de desembre del 2013, s’ha signat el contracte programa de l’exercici 2013. 


En l’exercici 2011 no s’han produït noves integracions d’operadors al sistema integrat de 
transport, mentre que en l’exercici 2010 s’ha integrat el servei d’autobusos interurbans del 
Bages i en l’exercici 2012, el servei urbà de Gelida, com a servei substitutori del funicular. 


c) Finançament del sistema per les administracions 


Mitjançant el contracte programa amb l’AGE, els convenis de finançament amb la Gene
ralitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i 
els contractes programa amb els operadors FGC i Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) (que inclou Transports de Barcelona (TB) i Ferrocarril Metropolità de Barcelona 
(FMB)), el Consorci exerceix la funció de ròtula financera del sistema de transport públic 
col·lectiu. Aquesta funció consisteix a recollir les aportacions de l’AGE i de les adminis
tracions consorciades i distribuir-les als operadors, principalment, per eixugar els seus 
dèficits d’explotació, amortitzar el seu endeutament i finançar les seves inversions de 
manteniment. Com ja s’ha esmentat en l’anterior punt 2, el contracte programa per al 
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període 2009-2010 es va formalitzar el juliol del 2010, mentre que el contracte programa 
per al període 2011-2012, és del desembre del 2012. 


d) Ordenació de tarifes 


L’ATM té la titularitat dels ingressos de tarifes per títols integrats del Sistema tarifari integrat 
(STI) i en fa el repartiment entre els operadors mitjançant la Cambra de Distribució dels 
Ingressos i d’acord amb el Reglament de la Mesa de la Cambra. Això permet fer de 
manera àgil una liquidació mensual dels saldos dels operadors i les entitats implicades. 
L’ATM també elabora i aprova el marc de tarifes comú i defineix el grau de cobertura dels 
costos per ingressos de tarifes. 


Segons la informació del document de l’ATM STI Tancament, de cadascun dels tres exer
cicis, els ingressos distribuïts en els exercicis 2010, 2011 i 2012 han estat de 381,35 M€, 
398,60 M€ i de 420,05 M€, respectivament. Aquests imports corresponen a un total de 
validacions en títols integrats de 650.455.457, el 2010; 655.532.960, el 2011, i de 
643.261.287, el 2012. Les validacions del 2010 han suposat un increment de l’1,10% 
respecte de les validacions del 2009, mentre que en el 2011 s’ha produït un increment del 
0,77% respecte de les validacions del 2010. Les validacions del 2012 suposen un de
crement respecte de les de l’exercici 2011 de l’1,87%. Malgrat el decrement de les vali
dacions en l’exercici 2012, els imports dels ingressos distribuïts (que en el 2009 havien 
estat de 373,43 M€) s’han incrementat en tots tres exercicis, també en el 2012, respecte de 
l’exercici anterior, pels augments tarifaris anuals.  


e) Comunicació 


L’ATM té la funció de comunicació i atenció al ciutadà. Dins aquesta activitat cal destacar 
les actuacions referents al Centre d’Informació TransMet, que ofereix informació en temps 
real de l’estat de la xarxa de transport públic de la Regió Metropolitana de Barcelona 
mitjançant espais informatius concertats amb diferents emissores de ràdio. 


f) Marc normatiu futur 


L’ATM elabora estudis i propostes d’adaptació del marc normatiu per a les administracions 
consorciades per tal que puguin exercir les seves competències. 


g) Altres funcions relacionades amb la mobilitat 


L’ATM elabora, tramita i avalua els plans directors de mobilitat amb uns objectius que es 
formulen a partir de la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat, i que es concreten en 
actuacions i mesures dins de diversos eixos d’actuació com són coordinar urbanisme i 
mobilitat, afavorir el transvasament modal, fomentar la mobilitat segura, promoure l’ús de 
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combustibles nets, garantir l’accés sostenible als centres de treball, modernitzar l’activitat 
logística, millorar la qualitat del transport ferroviari, etc. 


1.2.4. Òrgans de govern i estructura 


L’article 5.1 dels Estatuts de l’ATM estableix que els òrgans que regeixen el consorci són el 
Consell d’Administració, el president i el director general. 


A continuació s’indiquen els membres que, d’acord amb la composició del Consell 
d’Administració prevista en l’article 6 dels Estatuts de l’ATM, el formen el 31 de desembre 
del 2012, i s’assenyalen els casos en què s’han produït variacions al llarg dels exercicis 
2010, 2011 i 2012. 


•	 President: Lluís Recoder i Miralles, conseller del DTES, des del gener del 2011, en 
substitució de Joaquim Nadal i Farreras, conseller del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques (DPTOP). Des del 27 de desembre del 2012 el nou conseller del 
DTES és Santi Vila i Vicente que s’incorpora com a president del Consell d’Administració 
de l’ATM el gener del 2013. 


•	 Vicepresident primer: Joaquim Forn i Chiariello, primer tinent d’alcalde de Presidència, 
Règim Interior, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, des del juliol del 
2011, en substitució de Ramon Garcia-Bragado i Acín. 


•	 Vicepresident segon: Antoni Poveda i Zapata, vicepresident de transport i mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que fins al juliol del 2011 ja havia estat 
vicepresident segon del Consell d’Administració de l’ATM com a president de l’EMT.  


•	 Vuit vocals en representació de la Generalitat de Catalunya: 


•	 Pau Villòria i Sistach, secretari general del DTES 
•	 Damià Calvet i Valera, secretari de Territori i Mobilitat del DTES  
•	 Ricard Font i Hereu, director general de Transport i Mobilitat del DTES 
•	 Jordi Follia i Alsina, director general de Carreteres del DTES 
•	 Maria Assumpta Farran i Poca, directora general de Qualitat Ambiental del DTES 
•	 Enric Ticó i Buxadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
•	 Isabel de Diego i Levy-Picard, directora del Programa de Finançaments Estructurals 


del Departament d’Economia i Coneixement. 
•	 Xavier Baiget i Cantons, director de Serveis del Departament de Benestar Social i 


Família. 


D’aquests vuit vocals, set ho són des del març del 2011 en substitució de Manel 
Villalante i Llauradó, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom, Martí Carnicer i Vidal, 
Eduard Pallejà i Sedó, Matilde Sala i Manuel, i Esteve Tomàs i Torrens, mentre que el 
març del 2011 renova com a vocal Jordi Follia i Alsina. 
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•	 Cinc vocals en representació de les administracions locals fundadores, designades de 
comú acord entre l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB: 


•	 Sònia Recasens i Alsina, segona tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació 
de l’Ajuntament de Barcelona. 


•	 Antoni Vives i Tomàs, tercer tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de 
Barcelona. 


•	 Constantí Serrallonga i Tintoré, gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 
•	 Antonio Balmón i Arévalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà 
•	 Lluís Tejedor i Ballesteros, alcalde de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 


D’aquests cinc vocals, els tres de l’Ajuntament de Barcelona ho són des del juliol del 
2011 en substitució d’Assumpta Escarp i Gibert, Jordi Portabella i Calvete, i Ramón Seró 
i Esteve. 


•	 Dos vocals en representació de l’Agrupació de Municipis Titulars de Serveis de Trans
port Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU): 


•	 Josep Mayoral i Antigas, president de l’AMTU. 
•	 Lluïsa Melgares Aguirre, vicepresidenta de l’AMTU. 


•	 Dos vocals observadors, amb veu però sense vot, designats per l’AGE: 


•	 Dolores Moran Laorden, directora de l’Àrea de Foment de la Delegació del Govern 
central a Catalunya, del Ministeri de Foment, des del maig del 2010, en substitució 
de José Luis Garcia Marbán. 


•	 Ana Ángeles Marín Andreu, assessora del Gabinet Tècnic de la Secretaria General 
de Transport, del Ministeri de Foment, des del desembre del 2012, en substitució 
d’Àngel Rodríguez González. 


•	 Secretària: Carme Sardà i Vilardaga, secretària general de l’ATM. 


L’article 5.2 dels Estatuts de l’ATM regula el Comitè Executiu, que el 31 de desembre del 
2012 està format pels membres següents: 


•	 President: Damià Calvet i Valera, designat pel Consell d’Administració el març del 2011 
en substitució de Ramón Seró i Esteve 


•	 Vocals: 


•	 Dos representants de la Generalitat de Catalunya: Ricard Font i Hereu i Enric Ticó i 
Buxadós, designats pel Consell d’Administració del març el 2011 en substitució de 
Manel Nadal i Farreras i Manel Villalante i Llauradó. 
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•	 Un representant de l’Ajuntament de Barcelona: Constantí Serrallonga i Tintoré, desig
nat pel Consell d’Administració el novembre del 2011 en substitució d’Assumpta 
Escarp i Gibert. 


•	 Un representant de l’AMB: Antoni Poveda i Zapata 
•	 Un representant de l’AMTU: Antoni Prunés i Santamaria 


•	 Secretària: Carme Sardà i Vilardaga 


L’ATM integra en la seva organització executiva una Secretaria General, la persona respon
sable de la qual actua com a secretària del Consell d’Administració i del Comitè Executiu. 


Aquesta organització s’articula amb una estructura funcional encapçalada per la Direcció 
General, de la qual depenen, d’una banda; la Direcció Tècnica, que integra tres unitats 
funcionals (Planificació, Desenvolupament de Projectes i Mobilitat) i, d’altra banda, cinc 
serveis funcionals (Assessoria Jurídica, Administració, Finançament del Sistema, Integració 
Tarifària i Comunicació i Sistemes). 


L’organigrama que es desprèn de l’organització i de l’estructura esmentats és el següent:  
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2. ESTATS FINANCERS 


2.1. INTRODUCCIÓ 


La fiscalització dels estats financers de l’ATM ha consistit en una revisió dels comptes que 
componen el Balanç i el Compte de pèrdues i guanys. S’ha posat especial èmfasi en certs 
aspectes que la Sindicatura de Comptes ha considerat fonamentals per la materialitat dels 
seus imports, pels conceptes que recullen o pel risc d’auditoria que suposen. 


La fiscalització dels estats financers ha comportat que es revisin alhora aspectes econo
micofinancers i comptables i aspectes de procediment i de legalitat. 


2.2. INFORMES D’AUDITORIA 


Els comptes anuals de l’ATM han estat objecte d’auditoria externa per part del Gabinet 
Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA. La Sindicatura ha disposat dels informes del 31 de 
març del 2011 sobre els comptes anuals de l’ATM corresponents a l’exercici 2010, del 30 
de març del 2012 sobre els de l’exercici 2011, i del 27 de març del 2013 sobre els de 
l’exercici 2012. Tots tres informes presenten opinions favorables sense excepcions. 


2.3. ANÀLISI DEL BALANÇ 


A continuació es presenta el Balanç corresponent al 31 de desembre del 2010, al 31 de 
desembre del 2011 i al 31 de desembre del 2012, juntament amb el corresponent al 31 de 
desembre del 2009 a efectes comparatius. 
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Variació Variació % Variació Variació % Variació Variació % 
ACTIU 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 2009-2010 * 2009-2010 * 2010-2011 * 2010-2011 * 2011-2012 * 2011-2012 * 


Invers. en infr. i béns destinats a ús general  


Immobilitzat immaterial 


Programari 


Altre immobilitzat immaterial 


(–) Amortització acum. immob. immaterial 


Immobilitzat material 


Construccions 


Maquinària, instal·lacions i estris 


Mobiliari 


Equips per a processos d’informació 


Instal·lacions complexes especialitzades 


Altre immobilitzat material 


(–) Amortització acum. immob. material 


Immobilitzat financer 


Accions sense cotització oficial 


Ingressos diferits a llarg termini 


Deutors 


Deutors per drets recon. pressup. corrent 


Deutors per drets recon. pressup. tancat 


Hisenda pública, deutora per IVA 


Altres deutors no pressupostaris 


Comptes financers 


Fiances a curt termini 


Bancs i institucions de crèdit 


Ajust. per periodificació. Ingressos diferits 


3.863.563 


317.478


1.655.127


22.794


1.360.443 


2.243.402


309.882


83.873 


83.060


965.229


7.365.698


-


6.564.340 


46.196.480 


30.000 


46.166.480 


77.450.205


64.459.909 


692.439 


12.210.758 


87.099 


11.950.668


22.631 


11.928.037 


2.489.000


3.863.563 


 280.859


 1.706.237


 22.794 


1.448.172


 1.647.547


 309.882


84.463 


 84.276


 1.014.814


 7.564.128


1.661 


7.411.677


43.888.080


30.000 


43.858.080 


 84.669.883


77.115.912 


667.963 


6.809.028 


76.980 


 95.655.010


22.631 


95.632.379 


 4.837.400


3.863.563 


 205.249


 1.727.828


22.794 


 1.545.373


 1.199.202


 309.882


91.313 


 88.858


 1.054.811


 7.904.624


1.661 


 8.251.947


 30.000


30.000 


-


 87.978.542 


73.526.566 


932.227 


7.338.794 


6.180.955 


 64.263.574 


22.631 


64.240.943


 2.955.000


3.863.563 


 107.046 


 1.727.828 


22.794 


 1.643.576 


 1.227.620 


 309.882 


97.565 


 89.145 


 1.054.993 


 8.219.932 


1.661 


 8.545.558 


 30.000 


30.000 


-


107.917.284 


98.462.793 


1.287.793 


8.105.121 


61.577 


(93.156) 


22.631 


 (115.787) 


 4.789.000 


-


(36.619) 


51.110 


-


87.729 


(595.855) 


-


590 


1.216 


49.585 


198.430 


1.661 


847.337 


(2.308.400) 


-


(2.308.400) 


7.219.678 


12.656.003 


(24.476) 


(5.401.730) 


(10.119) 


83.704.342


-


83.704.342 


2.348.400 


-


(11,5) 


3,1 


-


6,5 


(26,6) 


-


0,7 


1,5 


5,1 


2,7 


-


12,9 


(5,0) 


-


(5,0) 


9,3 


19,6 


(3,5) 


(44,2) 


(11,6) 


 700,4 


-


701,7 


94,4 


-


(75.610) 


21.591 


-


97.201 


(448.345) 


-


6.850 


4.582 


39.997 


340.496 


-


840.270 


(43.858.080) 


-


(43.858.080) 


3.308.659 


(3.589.346) 


264.264 


529.766 


6.103.975 


(31.391.436) 


-


(31.391.436) 


(1.882.400) 


-


(26,9) 


1,3 


-


6,7 


(27,2) 


-


8,1 


5,4 


3,9 


4,5 


-


11,3 


(99,9) 


-


(100,0) 


3,9 


(4,7) 


39,6 


7,8 


-


(32,8) 


-


(32,8) 


(38,9) 


-


(98.203) 


-


-


98.203 


28.418 


-


6.252 


287 


182 


315.308 


-


293.611 


-


-


-


19.938.742 


24.936.227


355.566 


766.327 


(6.119.378) 


(64.356.730) 


-


(64.356.730) 


1.834.000


-


(47,9)


-


-


6,4


2,4


-


6,9 


0,3


-


4,0


-


3,6


-


-


-


22,7


 33,9


38,1 


10,4 


(99,0) 


(100,1)


-


(100,2) 


 62,1


TOTAL ACTIU 144.510.796 234.842.342 160.495.130 117.841.357 90.331.546 62,5 (74.347.212) (31,7) (42.653.773) (26,6)
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Quadre 1. Balanç el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 
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Variació Variació % Variació Variació % Variació Variació % 
PASSIU 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 2009-2010 * 2009-2010 * 2010-2011 * 2010-2011 * 2011-2012 * 2011-201 * 


Patrimoni i reserves 14.096.579 16.554.895 16.511.712 8.755.498 2.458.316 17,4 (43.183) (0,3) (7.756.214) (47,0) 


Patrimoni 12.058.633 14.096.579 16.554.895 16.511.712 2.037.946 16,9 2.458.316 17,4 (43.183) (0,3) 


Resultat de l’exercici 2.037.946 2.458.316 (43.183) (7.756.214) 420.370 20,6 (2.501.499) (101,8) (7.713.031) -


Subvencions de capital 5.358.569 4.615.297 3.868.611 3.863.563 (743.272) (13,9) (746.686) (16,2) (5.048) (0,1) 


Del sector estatal 5.358.569 4.615.297 3.868.611 3.863.563 (743.272) (13,9) (746.686) (16,2) (5.048) (0,1) 


Deutes a llarg termini 23.084.000 20.775.600 - - (2.308.400) (10,0) (20.775.600) (100,0) - -


Préstecs a llarg termini 23.084.000 20.775.600 - - (2.308.400) (10,0) (20.775.600) (100,0) - -


Deutes a curt termini 89.102.830 128.058.530 120.897.671 96.557.377 38.955.700 43,7 (7.160.859) (5,6) (24.340.294) (20,1) 


Creditors per obligacions reconegudes i 
per pagaments ordenats 60.369.121 92.808.067 107.923.397 87.046.596 32.438.946 53,7 15.115.330 16,3 (20.876.801) (19,3) 


Préstecs a curt termini 23.084.000 25.392.400 - - 2.308.400 10,0 (25.392.400) (100,0) - -


Hisenda pública, creditora conceptes 
fiscals 40.251 31.350 24.315 31.678 (8.901) (22,1) (7.035) (22,4) 7.363 30,3 


Seguretat Social, creditora 5.683 5.102 5.181 5.165 (581) (10,2) 79 1,5 (16) (0,3) 


Altres creditors no pressupostaris 989.075 1.260.968 1.033.863 1.892.226 271.893 27,5 (227.105) (18,0) 858.363 83,0 


Fiances a curt termini 50.703 32.693 30.266 40.522 (18.010) (35,5) (2.427) (7,4) 10.256 33,9 


Operadors per integració tarifària 4.563.997 8.527.950 11.880.649 7.541.190 3.963.953 86,9 3.352.699 39,3 (4.339.459) (36,5) 


Ajustaments per periodificació 12.868.818 64.838.020 19.217.136 8.664.919 51.969.202 403,8 (45.620.884) (70,4) (10.552.217) (54,9) 


Despeses diferides 6.242.309 6.418.296 5.682.906 5.768.773 175.987 2,8 (735.390) (11,5) 85.867 1,5 


Ingressos avançats 6.626.509 58.419.724 13.534.230 2.896.146 51.793.215 781,6 (44.885.494) (76,8) (10.638.084) (78,6) 


TOTAL PASSIU 144.510.796 234.842.342 160.495.130 117.841.357 90.331.546 62,5 (74.347.212) (31,7) (42.653.773) (26,6) 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals presentats per l’ATM. 

* El Balanç presentat per l’ATM no recull les columnes de variacions, però s’hi han afegit per facilitar el seguiment dels comentaris de la fiscalització. 
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2.3.1. Anàlisi de les variacions més significatives del Balanç 


Els totals d’actius i passius augmenten en 90,33 M€ entre el 31 de desembre del 2009 i el 
31 de desembre del 2010, decreixen en 74,35 M€ entre el 31 de desembre del 2010 i el 31 
de desembre del 2011 i, decreixen en 42,65 M€ entre el 31 de desembre del 2011 i el 31 
de desembre del 2012. En termes percentuals el creixement del 2010 representa el 62,5%, 
mentre que els decrements del 2011 i del 2012, el 31,7% i el 26,6%, respectivament. Se
guidament s’analitzen les variacions més significatives que expliquen l’evolució dels actius 
i passius en els exercicis 2010, 2011 i 2012. 


Exercici 2010 


L’increment de l’actiu s’explica pels saldos de Comptes financers i de Deutors que es 
concentren el 31 de desembre del 2010, mentre que l’increment del passiu es produeix 
bàsicament en Ajustaments per periodificació i en Creditors per obligacions reconegudes i 
per pagaments ordenats: 


•	 Comptes financers: L’increment de 83,70 M€ l’explica la concentració de saldo el 31 de 
desembre del 2010 en el compte Bancs i institucions de crèdit, de 95,63 M€. Aquesta 
concentració té dos components: 


•	 Un primer component, de 35,65 M€, correspon a l’acumulació pròpia de la carència 
en el flux de pagaments i cobraments de l’ATM, que per norma general paga a 
seixanta dies i acostuma a cobrar a trenta dies. Aquesta acumulació, al tancament 
del 2010, és especialment elevada ja que ATM va endarrerir els pagaments a fer el 
desembre (pagaments fonamentalment per les mensualitats que aporta als principals 
operadors de transport) fins a primers de gener del 2011. Així, el 31 de desembre del 
2010 resten pendents de pagar als operadors tres mensualitats mentre que pagant a 
seixanta dies, sols en restarien dues de pendents. 


•	 Un segon component, de 59,98 M€, correspon a les aportacions de transferències 
corrents de l’exercici que la Generalitat de Catalunya va alliberar de la tresoreria cen
tralitzada (cash pooling) a favor de l’ATM a finals del 2010. Tot i que això hauria 
d’haver permès a l’ATM disposar dels fons de manera gairebé immediata, a la pràc
tica no es va donar aquesta immediatesa, i, per tant, va suposar una important con
centració de saldo en tresoreria. 


•	 Deutors: L’increment de 7,22 M€ en Deutors correspon, bàsicament, a un increment del 
compte Deutors per drets reconeguts pressupost corrent de 12,66 M€, parcialment 
compensat amb el decrement del compte Hisenda pública deutora per IVA, de 5,40 M€. 
Aquest decrement relacionat amb l’IVA té a veure amb el fet que el 31 de desembre del 
2009 el saldo de 12,21 M€ incloïa no sols la declaració del mateix exercici 2009 sinó 
també la del 2008, encara pendent de cobrar a finals del 2009, mentre que el 31 de 
desembre del 2010, els 6,81 M€ inclouen únicament la declaració d’IVA de l’exercici 
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2010. L’increment de 12,66 M€ de Deutors per drets reconeguts pressupost corrent es 
detalla en el quadre següent: 


Quadre 2. Deutors per drets reconeguts pressupost corrent el 31 de desembre del 2009 i el 31 de 
desembre del 2010 


Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 31.12.2009 31.12.2010 


Generalitat de Catalunya - Aportacions contracte programa 


Ajuntament de Barcelona - Aportacions contracte programa


AMB - Aportacions contracte programa 


Generalitat de Catalunya - Disposició addicional tercera 


Resta de saldos deutors 


40.443 


5.835 


-


-


18.182 


-


5.786 


6.656 


50.000 


14.674 


Total Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 64.460 77.116 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM.



Destaca el decrement en el concepte Generalitat de Catalunya per aportacions de con
tracte programa que presenta un saldo nul a tancament de l’exercici 2010, conse
qüència de l’alliberament d’imports de tresoreria centralitzada (cash pooling) esmentat 
anteriorment, que suposa la reducció de deutors i l’increment del disponible en tre
soreria. 


El més significatiu és l’increment de 50 M€ en el concepte deutor de la Generalitat de 
Catalunya corresponent a la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. En relació amb aquests recursos la Generalitat i l’AGE van signar un conveni 
de data 23 de desembre del 2010 en què s’acordava que l’AGE aportaria a la Gene
ralitat de Catalunya, abans del 31 de desembre del 2010 i a càrrec als pressupostos de 
l’exercici 2010, 50 M€, per al finançament d’infraestructures del transport metropolità de 
Barcelona. A la pràctica, però, l’ATM no va rebre l’aportació fins a l’abril del 2011. 


•	 Ajustaments per periodificació: Aquest concepte de passiu presenta, en el compte 
Ingressos avançats, un increment de 51,79 M€ per la imputació dels 50 M€ de la dis
posició addicional tercera que han estat formalment aprovats però que, atès que al final 
de l’exercici 2010 estaven pendents de cobrar i d’aplicar, es comptabilitzen en aquest 
concepte del passiu. 


•	 Creditors per obligacions reconegudes i per pagaments ordenats: L’increment en aquest 
compte, de 32,44 M€, l’origina fonamentalment l’endarreriment fins al gener del 2011 
dels pagaments que corresponia fer el desembre del 2010; endarreriment remarcat 
anteriorment quan s’han analitzat els comptes financers. 


Exercici 2011 


El decrement de l’actiu es concentra en els decrements en Immobilitzat financer i en 
Comptes financers, mentre que el decrement del passiu s’observa en els comptes Prés
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tecs a curt i a llarg termini i en Ajustaments per periodificació. El decrement del passiu 
presenta també un component significatiu amb signe contrari que el compensa par
cialment i que és l’increment de Creditors. D’altra banda, cal fer també referència a l’evo
lució de Deutors i a determinats saldos que hi sorgeixen: 


•	 Immobilitzat financer: Com s’ha remarcat en informes d’exercicis anteriors, en el compte 
Ingressos diferits a llarg termini es recollia el deute que les administracions públiques 
havien d’aportar a l’ATM en anualitats entre els exercicis 2006 i 2009 per fer front a les 
insuficiències d’aportacions respecte de les necessitats dels operadors del transport 
públic. Aquestes insuficiències provenien del contracte programa 2002-2004 i l’ATM va 
finançar-les provisionalment formalitzant, el febrer del 2005, un préstec a llarg termini 
amb el Royal Bank of Scotland (RBS). L’ATM retornava aquest préstec amb les apor
tacions de les administracions de les anualitats previstes entre 2006 i 2009. Però en els 
exercicis 2008 i 2009 la Generalitat de Catalunya no va aportar la part de les anualitats 
que li corresponia per un total de 46,16 M€. Davant d’això, diferents acords de Govern 
del 2008 i del 2009 van autoritzar l’ATM a formalitzar, a finals del 2008 i del 2009, 
pòlisses de crèdit amb la Caixa i amb el BBVA pel total esmentat. Posteriorment, el juny 
del 2010, amb el venciment d’algunes d’aquestes pòlisses i amb autorització prèvia per 
Acord de Govern, l’ATM formalitza amb l’Institut Català de Finances (ICF) un préstec per 
23,08 M€ que es preveia retornar entre el 2011 i el 2020. 


El cobrament l’abril del 2011 dels 50 M€ relacionats amb la disposició addicional ter
cera, ha permès cancel·lar l’import de 43,86 M€ que restava pendent de cobrament de 
la Generalitat de Catalunya, cosa que fa que el 31 de desembre del 2011 el saldo 
d’Ingressos diferits a llarg termini sigui nul. 


•	 Comptes financers: Al final del 2011 la Generalitat de Catalunya, al revés del que va fer 
al final de l’exercici 2010, manté sense alliberar en la tresoreria centralitzada (cash 
pooling) les aportacions corresponents a la darrera mensualitat. Aquest fet explica la 
disminució de 31,39 M€ entre els saldos de Comptes financers del 31 de desembre del 
2010 i del 31 de desembre del 2011. 


•	 Préstecs a llarg termini i a curt termini: Com s’ha dit, el cobrament dels 50 M€ relacionats 
amb la disposició addicional tercera ha permès a l’ATM cancel·lar el total de 46,16 M€ 
d’endeutament que mantenia en dues pòlisses de crèdit, i un préstec amb l’ICF que han 
suposat liquidar el deute a llarg termini de 20,77 M€ i el deute a curt termini de 25,39 M€. 
La diferència de 2,30 M€ entre els 46,16 M€ d’endeutament cancel·lat i els 43,86 M€ que 
es cancel·len en Immobilitzat financer de l’actiu, correspon a la part del préstec de l’ICF 
que el 31 de desembre del 2010 vencia a curt termini, que també ha estat cancel·lada el 
2011 i que constava en Ajustaments per periodificació de l’actiu. 


•	 Ajustaments per periodificació: Aquest concepte de passiu presenta, en el compte In
gressos avançats, un decrement de 44,89 M€, ja que el saldo el 31 de desembre del 
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2010 incloïa els 50 M€ pendents de cobrament i d’aplicació. Com s’ha dit, l’abril del 
2011, es van cobrar i es van aplicar a cancel·lar l’endeutament i, per això, s’han donat 
de baixa d’Ingressos avançats (i en l’actiu, s’ha donat de baixa de Deutors). 


•	 Creditors per obligacions reconegudes i per pagaments ordenats: L’evolució d’aquest 
compte és un increment de 15,12 M€. S’ha observat que, si sols hagués inclòs l’evolució 
del component habitual referent als pagaments pendents als operadors del transport 
públic, l’evolució del compte hauria estat un decrement, ja que, el 31 de desembre del 
2011, l’ATM mantenia entre dues mensualitats i dues mensualitats i mitja pendents de 
pagament als operadors, mentre que al tancament del 2010 n’hi havia tres. Amb tot, 
s’ha produït l’esmentat increment pels 50 M€ de l’aportació de l’AGE a la Generalitat de 
Catalunya, resultant de l’Acord del 22 de desembre del 2009 de la Comissió Mixta 
d’Assumptes Econòmics i Fiscals (CMAEF). L’acord de la CMAEF preveia aportacions a 
l’ATM per al finançament d’infraestructures del transport metropolità de Barcelona del 
PDI 2001-2010. Posteriorment, el conveni signat entre les dues administracions el 20 de 
desembre del 2011 concreta les aportacions i estableix que seran de 58 M€, però 
especifica que, d’aquest total, la part amb càrrec al pressupost de l’exercici 2011 és de 
50 M€. L’ATM va imputar aquests 50 M€ (que a final de l’exercici 2011 van restar pen
dents de cobrar) i, com que n’havia aprovat l’aplicació per cobrir necessitats del con
tracte programa, no van quedar comptabilitzats en Ajustaments de periodificació de 
passiu com a pendents d’aplicació, sinó formant part d’aquest compte de creditors el 31 
de desembre del 2011. 


•	 Deutors: L’increment de 3,31 M€ en Deutors representa una evolució que cal esmentar 
per diversos conceptes: 


•	 Un increment de 6,10 M€ en el compte Altres deutors no pressupostaris, bàsicament 
per l’import pendent de cobrar de RENFE Operadora el 31 de desembre del 2011 de 
6,12 M€. Aquest import correspon a la compensació de l’AGE a l’ATM com a con
seqüència del Conveni signat entre les dues parts el 21 de juny del 2011 en què 
s’instrumenta la manera d’aplicar la reducció d’un 5% en el preu dels títols de trans
port de l’ATM, impulsada per l’AGE, a aplicar entre l’1 d’abril del 2011 i el 30 de juny 
del 2011.2 


•	 Un decrement de 3,59 M€ en el compte Deutors per drets reconeguts pressupost 
corrent segons el detall següent: 


2. El Consell de Ministres del 4 de març del 2011 va aprovar, dins el pla de mesures per reduir el consum 
d’energia derivada del petroli, una reducció transitòria (abril-juny) del 5% en les tarifes del servei de rodalies i 
mitjana distància prestats per RENFE-Operadora. Amb aquesta mesura es volia fomentar l’ús del transport 
col·lectiu en detriment del vehicle particular. El Conveni AGE-ATM del 21 de juny del 2011 va ampliar la re
ducció provisional de tarifes a tots els títols de transport de l’ATM, també pel transport públic no ferroviari. A 
més, es va establir que l’ATM facturaria a RENFE-Operadora aquest cost resultant de la reducció de tarifes im
pulsada per l’AGE. 
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Quadre 3. Deutors per drets reconeguts pressupost corrent el 31 de desembre del 2010 i el 31 
de desembre del 2011 


Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 31.12.2010 31.12.2011 


Generalitat de Catalunya - Aportacions contracte programa 


Ajuntament de Barcelona - Aportacions contracte programa 


AMB - Aportacions contracte programa 


Generalitat de Catalunya - Disposició addicional tercera 


Generalitat de Catalunya - CMAEF 


Resta de saldos deutors 


-


5.786 


6.656 


50.000 


-


14.674 


16.783 


5.786 


-


-


50.000 


957 


Total Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 77.116 73.526 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM.



Respecte del concepte deutor Generalitat de Catalunya per aportacions de contracte 
programa, cal tornar a remetre’s al fet que a tancament del 2010 es va produir l’alli
berament d’imports per tresoreria centralitzada (cash pooling) que va donar lloc al 
saldo deutor nul, alliberament que no s’ha produït al final de l’exercici 2011. 


D’altra banda destaquen un decrement i un increment, en tots dos casos de 50 M€. 
El decrement en el concepte deutor de la Generalitat de Catalunya referent a la dis
posició addicional tercera, es produeix en el moment que, l’abril del 2011, l’ATM 
cobra els 50 M€. L’increment en el concepte deutor de la Generalitat de Catalunya 
corresponent a la CMAEF es manté pendent de cobrament al tancament del 2011. 


Exercici 2012 


El decrement de l’actiu es concentra en el decrement de Comptes financers, parcialment 
compensat per l’increment de Deutors, mentre que el decrement del passiu s’observa en 
els comptes Creditors i Ajustaments per periodificació, a més del decrement que presenta 
Patrimoni i reserves, conseqüència de l’important decrement del Resultat de l’exercici. 


•	 Comptes financers: El decrement de 64,36 M€ dóna lloc a un saldo negatiu dels comp
tes de tresoreria, Bancs i institucions de crèdit, el 31 de desembre del 2012. 


A finals del 2012, l’ATM havia sol·licitat l’alliberament en la tresoreria centralitzada (cash 
pooling) de les aportacions pendents de rebre de la Generalitat referents al contracte 
programa que, a aquella data eren de 30,20 M€. El comunicat de la Generalitat su
posava, segons els responsables de l’ATM, donar el vistiplau a l’alliberament, i per això 
l’ATM va aplicar aquest import a pagaments pendents de realitzar. A la pràctica però, la 
Generalitat no va alliberar-lo fins a primers del 2013. Per això, de manera puntual, el 31 
de desembre del 2012 l’ATM presenta una tresoreria negativa que alhora explica el 
decrement interanual entre els saldos de tancament del 2011 i el 2012. Cal remarcar 
que el saldo negatiu de 0,12 M€ de la tresoreria el 31 de desembre del 2012 queda 
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cobert el mateix 1 de gener del 2013, ja que existeix un saldo de disponibilitat diària de 
tresoreria centralitzada (cash pooling) preacordat en 500 m€/dia. 
 


• Deutors: L’increment de 19,94 M€ en Deutors correspon, fonamentalment, a un incre-
ment del compte Deutors per drets reconeguts pressupost corrent de 24,94 M€, par-
cialment compensat amb el decrement del compte Altres deutors no pressupostaris, de 
6,12 M€ (el compte Altres deutors no pressupostaris torna, el 31 de desembre del 2012, 
als nivells normals i poc significatius dels exercicis anteriors al 2011, exercici en què va 
concentrar un increment puntual del saldo, com ja s’ha comentat anteriorment). 
 
L’increment de 24,94 M€ de Deutors per drets reconeguts pressupost corrent es detalla 
a continuació: 


 
Quadre 4. Deutors per drets reconeguts pressupost corrent el 31 de desembre del 2011 i el 31 de 
desembre del 2012 


Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 31.12.2011 31.12.2012 


Generalitat de Catalunya - Aportacions contracte programa 16.783 40.120


Ajuntament de Barcelona - Aportacions contracte programa 5.786 6.694


AMB-Aportacions contracte programa - 7.112 


AGE-Aportacions contracte programa - 36.245 


Generalitat de Catalunya - CMAEF 50.000 8.000 


Resta de saldos deutors 957 292 


Total Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 73.526 98.463 


Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM. 


 
Els saldos pendents de cobrar al tancament del 2012 referents a fons del contracte 
programa de l’AGE i de l’AMB, eren nuls al tancament del 2011. El pendent de cobrar 
de la Generalitat de Catalunya al tancament del 2011 feia referència a una mensualitat, i 
a finals del 2012, a tres mensualitats. Aquests increments es compensen parcialment 
amb el decrement que suposa que els 50 M€ referents a la CMAEF i pendents de cobrar 
el 31 de desembre del 2011, han estat cobrats el 2012 i que el 31 de desembre del 
2012 es mantenen pendents de cobrar 8 M€ corresponents a la nova aportació del 2012 
de l’AGE en relació amb els fons acordats en la CMAEF.3  


 


• Creditors per obligacions reconegudes i per pagaments ordenats: En el decrement de 
20,88 M€ que presenta aquest compte, té un impacte significatiu el pagament durant el 


 


 
3. El Conveni entre l’AGE i la Generalitat de Catalunya del 20 de desembre del 2011 ja establia una aportació 
total en relació amb els fons acordats el desembre del 2009 en la CMAEF, de 58 M€, però concretava que 
d’aquest total, l’aportació de l’AGE amb càrrec al pressupost 2011 era de 50 M€. El nou conveni entre les dues 
administracions, formalitzat el 27 de desembre del 2012, estableix els 8 M€ restants com l’aportació de l’AGE 
amb càrrec als seus pressupostos del 2012. 
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2012 entre els diferents operadors de transport públic, dels 50 M€ procedents de la 
CMAEF, import que es mantenia dins el saldo al tancament de l’exercici 2011. A més, 
dins del compte s’han observat dos increment que compensen parcialment aquest 
decrement de 50 M€. Són els següents: 


•	 El 31 de desembre del 2012 l’ATM acumula entre dues, quatre i cinc mensualitats 
pendents de pagar segons els diferents operadors de transport públic, mentre que 
el 31 de desembre del 2011, sols en mantenia pendents entre dues i dues i mitja. 
Això suposa un increment interanual del saldo d’aquest compte de creditors de 
17,86 M€. 


•	 A finals del 2012, l’ATM ha decidit aplicar un import del Compte reserva d’11,26 M€ 
que el 31 de desembre del 2011 es mantenia pendent de ser aplicat en Ingressos 
avançats d’Ajustaments per periodificació del passiu però que, al tancament del 
2012, s’aplica però queda pendent de pagament, i per tant, es manté en aquest 
compte de creditors, i genera un increment interanual per l’import esmentat. 


•	 Ajustaments per periodificació: El decrement que s’observa per 10,64 M€, s’explica fona
mentalment amb l’aplicació dels 11,26 M€ del Compte reserva esmentats. 


•	 Patrimoni i reserves: El decrement que presenta el concepte Patrimoni i reserves de 
7,76 M€ prové en gran part del decrement en Resultat de l’exercici. Com s’analitza en 
l’epígraf 2.4.1 el decrement del Resultat de l’exercici en 2012 es produeix, fonamental
ment, per la decisió de fer front a determinades despeses de contracte programa per a 
les quals els recursos no eren suficients, mitjançant l’aplicació del romanent propi no fi
nalista, és a dir, de lliure disposició, que l’ATM recull en Patrimoni en concepte de resul
tats positius d’exercicis anteriors. 


2.3.2. Observacions al Balanç resultants de la fiscalització  


De la fiscalització dels comptes anuals dels exercicis 2010, 2011 i 2012 deriven les ob
servacions relacionades amb diverses partides de l’actiu i del passiu que es recullen a 
continuació. 


Inversions en infraestructures i béns destinats a l’ús general i Subvencions de capital 


Les inversions corresponen a les obres de l’empresa adjudicatària Tramvia Metropolità, SA 
(TM, SA) per a la construcció d’un pas sota l’autopista A-2 per permetre la circulació del 
Trambaix. Aquesta part de l’obra va ser finançada pel Ministeri de Foment d’acord amb el 
conveni formalitzat el 8 de maig del 2002. Mitjançant aquest conveni, el Ministeri de Fo
ment va cedir als diferents ajuntaments la titularitat dels trams de l’antiga carretera N-340 al 


26 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 14/2014



llarg dels corresponents termes municipals. En el mateix conveni els ajuntaments accep
taven la cessió i, a més, el Ministeri de Foment encomanava a l’ATM la gestió de les obres. 
Les obres van finalitzar l’abril del 2006 amb un cost total de 3,86 M€. El conveni establia 
que les obres, un cop executades, havien de ser cedides als diversos ajuntaments. Per 
aquest motiu l’ATM ha mantingut el cost de l’obra classificat com una inversió destinada a 
l’ús general. 


Com ja es va recomanar en l’informe 31/2010, referent als exercicis 2006 i 2007, i en 
l’informe 24/2011, referent als exercicis 2008 i 2009, l’ATM hauria de fer efectiva la cessió 
de les obres. La formalització de la cessió suposaria la baixa dels 3,86 M€ que consten 
com a Inversions en infraestructures i béns destinats a l’ús general, així com de la con
trapartida de passiu imputada pel mateix import dins de Subvencions de capital. 


Immobilitzat financer per Ingressos diferits a llarg termini i Deutes a llarg termini 


Com ja s’ha dit en l’epígraf 2.3.1 dins l’apartat referent a l’exercici 2011 en analitzar l’evo
lució de l’Immobilitzat financer, l’abril del 2011, amb el cobrament dels recursos cor
responents a la disposició addicional tercera, es va cancel·lar el pendent de cobrament de 
la Generalitat de Catalunya, que fins llavors l’ATM va finançar amb endeutament (crèdits de 
la Caixa i el BBVA i préstec de l’ICF). La cancel·lació s’ha produït el 2011 però, el 31 de 
desembre del 2010, si bé en el passiu constava correctament diferenciat el deute per l’en
deutament entre la part que vencia a llarg termini i la que vencia a curt termini, també en 
l’actiu calia haver diferenciat de manera correcta entre el llarg i el curt termini.  


Així, el pendent de cobrar de les administracions per fer front a l’endeutament estava 
comptabilitzat gairebé per la seva totalitat, 43,86 M€, en Ingressos diferits a llarg termini 
d’Immobilitzat financer i sols la part pendent de cobrar per fer front a la quota del préstec 
de l’ICF que vencia a curt termini, 2,31 M€, s’havia reclassificat correctament com a 
Ingressos diferits a curt termini dins d’Ajustaments per periodificació de l’actiu. Per tant el 
31 de desembre del 2010 l’Immobilitzat financer presentava un excés de 23,08 M€, ja que, 
com que aquest import corresponia al pendent de cobrament per fer front al que s’havia 
disposat de les pòlisses de la Caixa i del BBVA que vencien el juny del 2011, representava 
un actiu a curt termini. 


Periodificació de recursos com a Ingressos avançats 


En informes d’exercicis anteriors es va remarcar que l’Institut de Gent Gran i Serveis So
cials (IMSERSO), d’acord amb els convenis signats amb l’ATM des de l’exercici 2000, va 
realitzar aportacions per tal de finançar parcialment el desenvolupament d’un programa 
d’accessibilitat en les renovacions de flota de línies regulars d’autobusos interurbans. 
L’ATM va destinar els recursos procedents de l’IMSERSO a diverses convocatòries de sub
vencions per a les companyies d’autobusos interurbans. Amb tot, es va observar que es 
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generaven sobrants, ja fos perquè els potencials beneficiaris no sol·licitaven ajuts sufi
cients per aplicar la totalitat dels crèdits previstos en les convocatòries o bé perquè els que 
els havien sol·licitat trigaven molt temps a justificar la inversió objecte de subvenció. L’ATM 
comptabilitzava correctament aquests sobrants com a Ingressos avançats, dins d’Ajus
taments de periodificació del passiu. 


S’observa que, al final de l’exercici 2012, i formant part dels Ingressos avançats, consta un 
import d’1,22 M€ que correspon a sobrants de recursos procedents de l’IMSERSO en re
lació amb les esmentades convocatòries de subvencions. El total d’1,22 M€ s’ha mantingut 
inalterable des de finals del 2007. Caldria que l’ATM acordés amb l’IMSERSO i l’AGE la 
desafectació específica d’aquests recursos i la seva possible aplicació a finalitats similars 
que formessin part d’actuacions amb finançament inclòs en el contracte programa. 


Amb saldos també inalterables des de finals del 2007, hi ha inclosos, en concepte d’In
gressos avançats, altres aportacions rebudes per un total de 0,20 M€ que són sobrants de 
recursos per a la finalitat de despesa per a la qual havien estat previstos i per als quals 
l’ATM hauria d’aconseguir també la desafecció.4 


Reconeixement del dèficit del sistema de transport públic resultant del seguiment 
dels contractes programa del període 2009-2012 i d’altres actuacions 


A diferència dels anteriors, en els contractes programa 2009-2010 i 2011-2012 es preveu la 
generació d’un dèficit del sistema del transport públic. Aquest dèficit no té reflex directe en 
la comptabilitat de l’ATM ja que s’aprova que siguin els operadors qui, formalitzant 
operacions d’endeutament, assumeixin, almenys temporalment, el dèficit del sistema (ve
geu l’anàlisi dels contractes programa 2009-2010 i 2011-2012 en l’epígraf 2.5). 


Malgrat que des de l’exercici 2010 les despeses dels operadors finançades pel contracte 
programa incorporen les despesa d’amortització pel retorn de l’endeutament que es pre
veu per als operadors, el contracte programa preveu i aprova un dèficit del sistema per la 
manca d’assignacions pressupostàries de les administracions públiques en els exercicis 
2009-2012, cosa que genera un deute de les administracions amb els operadors. Això 
suposa que l’ATM, com a ròtula financera del sistema, té un deute amb els operadors, però 
alhora, un dret de rebre de les administracions els recursos necessaris per fer front al 
deute. Si bé l’ATM en la Memòria dels seus comptes anuals presenta informació força de
tallada dels conceptes i imports dels contractes programa, no recull una quantificació 


4. Del total de 0,20 M€, la major part, 0,16 M€ correspon a sobrants de recursos procedents de la Generalitat 
de Catalunya en relació amb el conveni signat amb l’ATM el juny del 2000 per al finançament de la implantació 
del Sistema de venda i validació (SVV). La resta, 0,04 M€, correspon a sobrants d’aportacions de l’AGE, en 
concret del Ministeri de Foment, en relació amb el finançament de l’obra del pas sota l’autopista A-2 per per
metre la circulació del Trambaix. 
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global ni una explicació suficient d’aquest deute i, en el balanç no queda reflectit ni el 
deute ni el dret. 


De la liquidació definitiva del contracte programa 2009-2010 (vegeu l’epígraf 2.5.1) es 
desprèn un dèficit del sistema per un import net de 173,65 M€. De la liquidació provisional 
del contracte programa 2011-2012 (vegeu l’epígraf 2.5.2) es desprèn un dèficit del sistema 
per un import net de 120,68 M€.5 Així, aquests dèficits del sistema, originats per la manca 
d’aportacions de les administracions públiques als contractes programa del període 2009
2012, representen un deute amb els operadors que el 31 de desembre del 2012 totalitza 
294,33 M€. 


A més del deute de l’ATM amb els operadors (i el dret amb les administracions públiques) i 
a part dels contractes programa, cal tenir en compte també unes altres dues actuacions 
que generen un major deute amb els operadors i que fan referència a determinades ne
cessitats de TMB segons el següent: 


a) Sistema complementari de pensions: en els contractes programa, dins les necessitats 
del sistema referents a TMB s’inclou la referent al sistema complementari de pensions.6 


Si bé en anteriors contractes programa es va acordar incloure aquestes necessitats mit
jançant anualitats des de 1998 i fins al 2012, a la pràctica, la darrera anualitat que inclou 
el contracte programa 2011-2012 és la del 2011. Això, malgrat que en el contracte 
programa 1998-2001 la darrera anualitat, la del 2012, havia estat prevista per 26,08 M€, 
que degudament actualitzada es preveia en 30 M€. Segons els responsables de l’ATM 
l’anualitat del 2012 no es va incorporar en el contracte programa perquè l’AGE va con
siderar que contravenia el que preveu el Reial decret llei 20/2011, del 30 de desembre, 
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció 
del dèficit públic, concretament en l’apartat 3 de l’article 2.7 


Davant d’això els responsables de l’ATM van considerar que, formant part de l’anualitat 
prevista per al 2012 en 30 M€, hi havia una part que es va valorar en 25,03 M€, que 


5. Dins aquest import de 120,68 M€ s’inclouen 5 M€ que, malgrat que estan previstos i liquidats formant part del 
contracte programa 2011-2012, corresponen a un deute que, en relació amb les tarifes de títols socials, l’AMB 
haurà de liquidar directament amb TMB i, per tant, si bé és deute del sistema, no és un deute al qual hagi de 
fer front l’ATM com a ròtula financera. 


6. En el contracte programa 1995-1997 es va acordar, en matèria de compromisos de pensions per al conjunt 
de treballadors de TMB, assumir les aportacions (que calia externalitzar segons la nova normativa del 1995) en 
un conjunt d’anualitats de quinze anys, entre 1998 i 2012. Els imports previstos d’aquestes anualitats es van in
cloure en l’Annex 10 del contracte programa 1998-2001 i en els posteriors contractes programa, cada anualitat 
(actualitzada segons IPC) apareixia com a una més de les necessitats del sistema preveia, per exemple, 
20,56 M€ per a l’anualitat de 1998 i 29,76 M€, per a la del 2011. 


7. L’apartat 3 de l’article 2 del Reial decret llei 20/2011 no permet que, durant el 2012, les Administracions, en
titats i societats del sector públic, realitzin aportacions a plans de pensions d’ocupació o a contractes d’asse
gurança col·lectius que incloguin la contingència de jubilació. 
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corresponia a la part del sistema complementari de pensions en concepte de pla de 
reequilibri i cobertura de contingències de risc i que, atès que no incloïa les contin
gències de jubilació, no contravenia el que preveu el Reial decret llei esmentat. Per 
aquest motiu el Consell d’Administració de l’ATM, en data 20 de desembre del 2012, va 
autoritzar TMB a pagar les aportacions del 2012, que preveia que serien de 25,03 M€. 
Finalment, l’import real que ha pagat TMB per aquest concepte ha estat de 25,26 M€. 
Així, TMB assumeix inicialment el cost d’aquesta anualitat però qui n’assumeix el deute 
davant l’operador és l’ATM i, en darrera instància, les administracions consorciades, en 
cap cas l’AGE. 


b) Lísing de sis noves unitats de tren: en el contracte programa 2011-2012, dins les neces
sitats del sistema referents a TMB apareix com a nou concepte Amortització lísing sis 
trens sèrie 9000, per al qual es preveu un total de 2,71 M€ (1,07 M€ per al 2011 i 1,64 M€ 
per al 2012). El Consell d’Administració de l’ATM, en data 23 de desembre del 2008, 
havia autoritzat a TMB l’adquisició de sis unitats de tren, amb la decisió que les obli
gacions econòmiques derivades d’aquesta adquisició s’incorporarien en futurs con
tractes programa. Aquesta incorporació s’ha fet a partir del contracte programa 2011
2012, en què s’inclouen les dues primeres quotes del lísing que, com s’ha dit abans, 
representen conjuntament 2,71 M€ del total de quotes que, entre el 2011 i el 2031 son 
d’un total de 43,67 M€. Si a aquest total es resten els 2,71 M€ inclosos en el contracte 
programa 2011-2012, el 31 de desembre del 2012 el deute pendent per aquesta 
operació és de 40,96 M€. 


De tot el que s’ha exposat es desprèn que el 31 de desembre del 2012 el deute total que 
l’ATM té amb els operadors, a causa del dèficit del sistema que resulta de les liquidacions 
dels contractes programa 2009-2010 i 2011-2012 (tenint també en compte la nota al peu 
de pàgina número 5) i també de les necessitats descrites en els apartats a i b, és per un 
total de 355,55 M€. Aquest mateix import representa també el deute de les administracions 
consorciades amb l’ATM. Aquest deute pot diferenciar-se segons els operadors de la 
manera següent: 


Quadre 5. Deute de l’ATM amb els operadors i de les administracions amb l’ATM pel dèficit del sistema 


Operador Import del deute el 31.12.2012 


TMB 


AMB 


FGC 


327.884 


29.738 


* (2.072) 


Total 355.550 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació analitzada en la fiscalització. 

* En el cas de FGC, l’operador finalment no ha hagut de formalitzar l’endeutament que els contractes pro
grama 2009-2010 i 2011-2012 preveien que hauria d’assumir provisionalment. A més FGC ha aplicat certs 
romanents que tenia pendents d’aplicació i ha assolit una reducció de les despeses o necessitats; això 
suposa un deute de l’operador amb ATM i, per tant, un import amb signe negatiu en el quadre. 
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Cal remarcar que no hi ha un acord entre les administracions consorciades que permeti 
detallar quina part del total d’aquest deute correspon assumir a cadascuna d’elles (Ge
neralitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i AMB). 


L’ATM hauria de recollir en la memòria dels seus comptes anuals una quantificació global i 
una explicació suficient del deute acumulat del sistema de transport públic generat en els 
dos darrers contractes programa i en les altres actuacions esmentades en els apartats a i 
b. A més, en la mesura que els contractes programa preveuen que les administracions 
consorciades hauran de fer front als préstecs que concertin els operadors, en el moment 
que aquestes el comptabilitzin, l’ATM haurà d’imputar en el balanç, tant en l’actiu com en el 
passiu, el deute amb els operadors i el dret davant les administracions consorciades. 


Instal·lacions tècniques activades en l’exercici 2011 i 2012 


En Immobilitzat material i, més concretament, dins el concepte Instal·lacions complexes 
especialitzades, durant els exercicis 2011 i 2012 s’han activat un conjunt de petites in
versions relacionades amb el projecte T-Mobilitat que, per un total de 0,66 M€ corresponen 
al cost de les fases inicials de disseny i estudis del xip sense contacte. Aquest import 
correspon al total d’altes de l’esmentat concepte d’instal·lacions en el 2011, 0,34 M€, i en el 
2012, 0,32 M€. Aquestes inversions no s’amortitzen perquè són un immobilitzat en curs. Cal 
una correcta classificació d’aquesta tipologia d’inversions i reclassificar-les, donant-les de 
baixa del concepte d’instal·lacions i incorporant-les com a Immobilitzat en curs. 


Import deutor amb l’Ajuntament de Badalona 


En l’informe 24/2011, referent als exercicis 2008 i 2009, en l’anàlisi dels increments de cost 
de les obres del Trambesòs de l’epígraf 5.2.1, es va fer esment que l’increment de cost de 
l’exercici 2008, de 0,58 M€, corresponia a una Addenda del projecte modificat 2 per, a 
petició de l’Ajuntament de Badalona, canviar d’emplaçament la subestació transformadora 
de Gorg. El Conveni que el febrer del 2008 van signar l’esmentat ajuntament i l’ATM 
preveia que l’Ajuntament finançaria la totalitat del cost que aquesta actuació suposava. Les 
certificacions d’obra de l’actuació daten del maig i juny del 2008 i, malgrat els reque
riments de l’ATM, l’Ajuntament de Badalona no ha aportat els fons a l’ATM. Com a con
trapartida, també cal remarcar que aquest import resta pendent de pagament a la conces
sionària Tramvia Metropolità del Besòs, SA (TM del Besòs, SA). 


2.4. ANÀLISI DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2010, 2011 i 
2012. A efectes comparatius es presenta també el de l’exercici 2009. 
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Quadre 6. Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2010, 2011 i 2012 
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Variació Variació % Variació Variació % Variació Variació % 
2009 2010 2011 2012 2009-2010 * 2009-2010 * 2010-2011 * 2010-2011 * 2011-2012 * 2011-2012 * 


Ingressos d’explotació 1.038.703.144 1.055.291.386 1.117.905.738 1.081.031.820 16.588.242 1,6 62.614.352 5,9 (36.873.918) (3,3) 


Vendes per serveis 469.363.531 493.629.101 522.784.723 556.035.805 24.265.570 5,2 29.155.622 5,9 33.251.082 6,4 


Transf. de l’Adm. General de l’Estat 146.897.559 149.803.378 133.739.425 94.701.351 2.905.819 2,0 (16.063.953) (10,7) (39.038.074) (29,2) 


Transf. de comunitats autònomes 212.439.691 218.650.003 279.188.188 220.273.409 6.210.312 2,9 60.538.185 27,7 (58.914.779) (21,1) 


Transferències d’entitats locals 168.784.884 152.762.972 153.217.132 162.486.021 (16.021.912) (9,5) 454.160 0,3 9.268.889 6,1 


Altres ingressos 868.675 143.753 155.712 105.801 (724.922) (83,5) 11.959 8,3 (49.911) (32,1) 


Transf. capital de comunitat autòn. 40.348.804 40.302.179 28.820.558 47.429.433 (46.625) (0,1) (11.481.621) (28,5) 18.608.875 64,6 


Despeses d’explotació 1.034.922.309 1.051.448.019 1.117.444.719 1.088.422.433 16.525.710 1,6 65.996.700 6,3 (29.022.286) (2,6) 


Sous i salaris 1.599.530 1.519.460 1.419.374 1.315.250 (80.070) (5,0) (100.086) (6,6) (104.124) (7,3) 


Cotitz. socials a càrrec de l’entitat 282.931 282.084 264.911 274.433 (847) (0,3) (17.173) (6,1) 9.522 3,6 


Altres despeses socials 65.676 60.952 55.793 14.549 (4.724) (7,2) (5.159) (8,5) (41.244) (73,9) 


Arrendaments 54.866.040 64.556.695 73.942.672 76.098.296 9.690.655 17,7 9.385.977 14,5 2.155.624 2,9 


Reparacions i conservació 654.596 1.102.273 709.652 666.127 447.677 68,4 (392.621) (35,6) (43.525) (6,1) 


Subministraments 32.154 35.304 31.925 29.199 3.150 9,8 (3.379) (9,6) (2.726) (8,5) 


Comunicacions 122.976 131.296 125.478 113.384 8.320 6,8 (5.818) (4,4) (12.094) (9,6) 


Treballs realitzats per altres empr. 411.079.271 423.173.148 442.492.390 473.272.390 12.093.877 2,9 19.319.242 4,6 30.780.000 6,9 


Primes d’assegurances 6.073 6.153 17.524 18.184 80 1,3 11.371 184,8 660 3,8 


Material d’oficina 72.172 49.680 37.932 50.718 (22.492) (31,2) (11.748) (23,6) 12.786 33,7 


Despeses diverses 719.677 850.270 834.642 717.084 130.593 18,2 (15.628) (1,8) (117.558) (14,1) 


Transferències a operadors públics 355.437.788 349.252.233 390.274.578 323.469.099 (6.185.555) (1,7) 41.022.345 11,7 (66.805.479) (17,1) 


Transferències a entitats locals 80.783.455 80.072.125 85.176.000 72.758.600 (711.330) (0,9) 5.103.875 6,4 (12.417.400) (14,6) 


Transf. corrents a altres empreses 88.765.741 90.054.167 93.241.234 92.195.687 1.288.426 1,5 3.187.067 3,5 (1.045.547) (1,1) 


Transf. capital a empreses privades 40.434.229 40.302.179 28.820.558 47.429.433 (132.050) (0,3) (11.481.621) (28,5) 18.608.875 64,6 


Tributs - - 56 - - - 56 - (56) (100,0) 


Marge brut 3.780.835 3.843.367 461.019 (7.390.613) 62.532 1,7 (3.382.348) (88,0) (7.851.632) -
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Variació Variació Variació Variació Variació Variació  
2009 2010 2011 2012 2009-2010 * 2009-2010 * 2009-2010 * 2009-2010 * 2009-2010 * 2009-2010 * 


Ingressos financers 76.536 161.382 147.848 28.575 84.846 110,9 (13.534) (8,4) (119.273) (80,7) 


Ingressos financers 76.536 161.382 147.848 28.575 84.846 110,9 (13.534) (8,4) (119.273) (80,7) 


Despeses financeres 1.688.365 1.348.078 464.763 231 (340.287) (20,2) (883.315) (65,5) (464.532) (99,9) 


Interessos préstecs 1.688.155 1.343.592 464.337 - (344.563) (20,4) (879.255) (65,4) (464.337) (100,0) 


Altres despeses financeres 210 4.486 426 231 4.276 - (4.060) (90,5) (195) (45,8) 


Resultat financer (1.611.829) (1.186.696) (316.915) 28.344 425.133 (26,4) 869.781 (73,3) 345.259 (108,9) 


Amortitzacions i provisions 885.038 945.480 937.470 398.204 60.442 6,8 (8.010) (0,8) (539.266) (57,5) 


Amortització immobilitzat material 769.959 855.956 841.301 308.820 85.997 11,2 (14.655) (1,7) (532.481) (63,3) 


Amortització immobilitzat immaterial 115.079 89.524 96.169 89.384 (25.555) (22,2) 6.645 7,4 (6.785) (7,1) 


Resultat net 1.283.968 1.711.191 (793.366) (7.760.473) 427.223 33,3 (2.504.557) (146,4) (6.967.107) 878,2 


Resultat extraordinari 753.978 747.125 750.183 4.259 (6.853) (0,9) 3.058 0,4 (745.924) (99,4) 


Resultat de l’exercici 2.037.946 2.458.316 (43.183) (7.756.214) 420.370 20,6 (2.501.499) (101,8) (7.713.031) -


Imports en euros.  

Font: Comptes anuals presentats per l’ATM. 

* El Compte de pèrdues i guanys presentat per l’ATM no recull les columnes de variacions, però s’hi han afegit per tal de facilitar el seguiment dels comentaris de fiscalització. 
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2.4.1.	 Anàlisi de les variacions més significatives del Compte de pèrdues i 
guanys 


Els ingressos d’explotació i les despeses d’explotació presenten, entre l’exercici 2009 i el 
2010, un increment molt similar i proper als 16,50 M€ (+1,6%) el que ha fet que el marge 
brut de l’exercici 2010 es mantingui al nivell del 2009, al voltant dels 3,80 M€. Entre el 
2010 i el 2011 l’increment d’Ingressos d’explotació ha estat de 62,61 M€ (+5,9%) i el de 
Despeses d’explotació de 66 M€ (+6,3%) i, per tant, el marge brut de l’exercici 2011, de 
0,46 M€, ha patit un decrement de 3,38 M€ respecte de l’exercici 2010. Finalment, entre 
el 2011 i el 2012 es produeix un decrement dels ingressos d’explotació de 36,87 M€ 
(-3,3%), mentre que les despeses d’explotació també es redueixen en 29,02 M€ (-2,6%), 
amb la qual cosa el marge brut del 2012 passa a ser negatiu i decreix respecte al del 
2011 en 7,85 M€.  


L’evolució del Resultat financer depèn bàsicament de l’evolució que presenten les despe
ses financeres, les quals inclouen, a més de petites comissions, els interessos de l’en
deutament de l’ATM. Com s’ha remarcat en l’anàlisi de l’evolució del Balanç, des de l’abril 
del 2011 l’ATM cancel·la totes les pòlisses de crèdit i el préstec que mantenia vius, fet que 
explica l’evolució clarament a la baixa de les despeses financeres des del 2011 que, en 
2012, són ja molt poc significatives. 


Quant al Resultat extraordinari, sols és remarcable en l’exercici 2012 que, a diferència dels 
darrers exercicis en què es mantenia en un nivell positiu proper a 0,75 M€, baixa fins a 
4.259 €. Aquest descens obeeix al fet que les subvencions de capital rebudes de l’AGE 
entre 1999 i el 2001 per finançar les inversions del Sistema d’Ajut a l’Explotació (SAE) s’han 
anat traspassant a ingressos extraordinaris en funció de l’amortització de l’immobilitzat 
concret que finançava. Des de finals del 2011 gairebé tot aquest immobilitzat està com
pletament amortitzat. 


Abans d’analitzar els principals components d’evolució dels ingressos i de les despeses 
d’explotació, cal fer un comentari general referent al Compte de pèrdues i guanys de 
l’ATM. 


L’activitat de l’ATM es divideix en tres grans blocs: el contracte programa, la integració 
tarifària i el funcionament del consorci. Gairebé la totalitat dels ingressos del Compte de 
pèrdues i guanys de l’ATM estan afectats, ja sigui per destinar-los a necessitats del con
tracte programa per aportar-los als operadors del STI en funció del servei de transport de 
viatgers que han efectuat, o per aplicar-los a les despeses generals de gestió d’aquest 
STI. Per tant, al final d’exercici, el possible diferencial d’ingressos i despeses afectats es 
periodifica de manera que, tot i l’important volum global d’ingressos i despeses de l’ATM, 
el Compte de resultats hauria de ser força equilibrat. Per tant, el Resultat de l’exercici cor
respon, en la seva pràctica totalitat, al benefici o pèrdua generat en el que es pot ano
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menar pressupost de funcionament de l’ATM. Així, per a dur a terme la tasca de gestió i de 
ròtula financera del contracte programa i del STI, l’ATM reté el 6% dels ingressos que obté 
de la venda dels títols integrats però el 4,5% el destina a cobrir les despeses generals del 
mateix STI (principalment despesa en comunicacions i informàtica, en comissions per als 
venedors de títols, en paper i en fabricació de bobines de títols). L’1,5% restant és del que 
l’ATM disposa per aplicar a les seves despeses de funcionament (despeses de personal, 
lloguer de la seu social, reparacions, manteniments, subministraments i consums, estudis i 
treballs externs, assistències tècniques etc.). Per això, el benefici o pèrdua que presenti el 
Compte de pèrdues i guanys representa el major o menor estalvi en l’execució d’aquest 
pressupost de funcionament.  


S’observa que el Resultat dels exercicis 2009 i 2010 es manté en un benefici d’entre 2 M€ i 
2,50 M€ mentre que en el 2011 baixa fins a presentar una pèrdua de 43.183 € i, en el 2012, 
fins als 7,76 M€. Tenint en compte els comentaris generals del paràgraf anterior cal remar
car, per als exercicis 2011 i 2012, els fets següents: 


•	 En l’exercici 2011, el Consell d’Administració de l’ATM en la sessió del 19 de desem
bre, acorda aplicar 3,35 M€ del pressupost de funcionament propi a la part del pres
supost que recull les necessitats del contracte programa, per fer front a aquestes ne
cessitats davant la insuficiència de les aportacions de les administracions públiques. 
Així, si les aportacions de les administracions públiques a la gestió del contracte pro
grama vigent haguessin estat suficients per a cobrir les necessitats, el total d’estalvi 
assolit per l’ATM en la gestió del seu propi funcionament hauria generat un benefici de 
l’exercici en el Compte de pèrdues i guanys de l’ATM pels 3,35 M€. L’aplicació d’a
quest estalvi a finançar despeses per necessitats del contracte programa ha suposat 
finalment una pèrdua de 43 m€, import molt proper a l’equilibri del Compte de pèrdues 
i guanys. 


•	 En l’exercici 2012, el Consell d’Administració de l’ATM en la sessió del 20 de desem
bre, acorda aplicar certs estalvis aconseguits de la gestió del pressupost de funcio
nament propi, a la part del pressupost que recull les necessitats del contracte pro
grama, concretament 3,31 M€. Tot i això, la insuficiència de recursos respecte a les ne
cessitats de contracte programa que haurien de cobrir-se amb aportacions de les ad
ministracions eren superiors i això ha suposat que el Consell d’Administració de l’ATM, 
en la mateixa sessió, acordés aplicar part del seu romanent lliure o resultats positius 
d’exercicis anteriors acumulats en el patrimoni propi, per 7,93 M€, a cobrir aquestes 
necessitats. Això comptablement s’ha traduït en un major nivell de despeses en el 
Compte de pèrdues i guanys finançades no amb ingressos de l’exercici, sinó amb 
l’aplicació de patrimoni acumulat, fet que explica l’important decrement del Resultat de 
l’exercici. 


A continuació s’analitzen les variacions més significatives en l’evolució dels ingressos i les 
despeses d’explotació. 
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Ingressos d’explotació 


L’increment d’Ingressos d’explotació es concentra en el concepte Vendes per serveis (in
gressos de la venda de títols integrats de transport del STI). En canvi, s’observen de
crements d’Ingressos d’explotació en els conceptes de Transferències d’administracions 
públiques, tant de l’AGE, com de comunitats autònomes.8 Aquestes transferències cor
responen, en gran part, a ingressos específicament relacionats amb el contracte programa 
i presenten, en el millor dels casos, un estancament, tot i certs increments en el 2011 però, 
sobretot, un decrement significatiu en l’exercici 2012.  


Ingressos per venda de serveis 


Els increments interanuals dels ingressos en concepte de vendes per serveis han estat 
entre els exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012, els següents: 24,27 M€, 29,16 M€ i 33,25 M€. 
Els principals imports d’ingressos per venda de serveis que influeixen en aquests 
increments interanuals són els referents a Venda de títols de transport del STI i a Prestació 
de serveis trens d’acord amb el detall següent: 


Quadre 7. Vendes per serveis 


Vendes per serveis 2009 2010 2011 2012 


Venda de títols de transport del STI 


Repercussió despeses de gestió del STI a operadors 


Venda d’espais publicitaris 


Prestació de serveis trens 


Ingressos sol·licituds T-12 


391.503 


23.760 


268 


53.373 


459 


404.039


24.399


197 


64.376


618 


 422.526


 25.771


198 


 73.754


536 


 451.084 


 28.334 


83 


 75.871 


664 


Total Vendes per serveis 469.363 493.629 522.785 556.036 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM. 



Els ingressos de la recaptació per venda de títols havien presentat en el 2009 un augment 
del 3,2% respecte del 2008. En el 2010, l’increment respecte de l’exercici anterior ha estat, 
novament, del 3,2%; en el 2011, del 4,6% i en el 2012, del 6,7%. Aquests ingressos pro
venen d’un total de títols integrats venuts de 38.892.826 en el 2009, de 39.125.254 en el 
2010, de 38.820.469 en el 2011 i de 35.784.485 en el 2012. Cal tenir en compte la 
influència que en l’evolució d’aquests ingressos té l’increment de les tarifes. S’ha observat 
que els increments de tarifes aprovats, que per la diversitat de títols existents cal mesurar 
mitjançant l’increment de la tarifa mitja ponderada, ha estat del 0,57% en el 2010, del 
2,91% en el 2011 i del 7,88% en el 2012. 


8. El compte Transferències de comunitats autònomes fa referència, únicament, a la Generalitat de Catalunya. 
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També cal remarcar l’evolució de Prestació de serveis trens. Aquest concepte correspon 
als ingressos pel fet de refacturar a TMB (en concret a FMB) el cost de les operacions 
d’arrendament de trens fabricats per Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (CAF) i 
ALSTOM Transporte, SA (ALSTOM), operacions ja analitzades en informes d’exercicis an
teriors. Cal remarcar que FMB no ha de fer efectiu aquest ingrés sinó que l’ATM el com
pensa amb la subvenció que abona a FMB (que s’inclou en les despeses d’explotació en 
concepte de Transferències a operadors públics), subvenció que forma part dels recursos 
del contracte programa pel concepte del rènting de trens.9 


Des del 2009 els imports totals refacturats també incorporen quotes addicionals referents a 
les revisions de preu que s’han anat formalitzant per a cadascuna de les operacions 
d’arrendament. Des del 2012 a més, s’incorporen noves quotes addicionals originades pel 
descens de la qualificació creditícia de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’anàlisi 
que es fa en l’epígraf 5.2. Les anualitats, en refacturar-se a FMB generen aquests ingres
sos de Prestació de serveis de trens que han estat 64,38 M€ en el 2010, 73,75 M€ en el 
2011 i 75,87 M€ en el 2012. 


Ingressos per transferències d’administracions públiques 


El detall de les transferències d’administracions públiques és presenta en el quadre se
güent: 


Quadre 8. Transferències d’administracions públiques 


Transferències d’administracions públiques 2009 2010 2011 2012 


Transferències AGE 


Transferències Generalitat de Catalunya 


Transferències Ajuntament de Barcelona 


Transferències AMB 


Transferències altres entitats locals 


Transferències de capital Generalitat de Catalunya 


146.898


212.440


90.406


78.342


36 


40.349


 149.803


 218.650


 72.633


 79.759


371 


 40.302


 133.739 


 279.188


 72.920


 79.908


389 


 28.821


94.701 


 220.273 


 81.354 


 80.900 


232 


 47.429 


Total Transferències d’administracions públiques 568.471 561.518 594.965 524.889 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM. 



9. En els informes corresponents als exercicis 2005 i 2006-2007, concretament en els epígrafs 5.3.1, 5.3.2 i 
5.3.3, ja es va fer referència als convenis entre l’ATM i l’FMB on les parts acorden la cessió de trens, la refactu
ració del cost suportat per l’ATM i la compensació dels imports refacturats amb les aportacions del contracte 
programa (excepte per l’IVA, que FMB sí que ha de pagar a l’ATM). 
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Els ingressos detallats inclouen els imports que les administracions han previst en els 
seus pressupostos anuals del 2009 al 2012 per transferir a l’ATM i, bàsicament en relació 
amb el que preveu el contracte programa vigent en cada exercici, i incorporen les per
tinents regularitzacions comptables que requereix la periodificació dels ingressos per tal 
d’aplicar correctament els criteris de meritació i correlació d’ingressos i despeses, així 
com les regularitzacions que les liquidacions finals dels contractes programa hagin ge
nerat. 


En relació amb les transferències de la Generalitat de Catalunya (deixant ara de banda les 
transferències de capital) s’observa un increment significatiu en 2011, conseqüència dels 
50 M€ procedents de la CMAEF que l’AGE, amb càrrec al seu pressupost del 2011, aporta 
a la Generalitat de Catalunya i aquesta destina a l’ATM. En el 2012, les transferències de la 
Generalitat de Catalunya decreixen perquè els recursos procedents de la CMAEF passen a 
ser de 8 M€. A més, s’hi afegeix la retallada de 27 M€ de retenció pressupostària en com
pliment de l’Acord de Govern del 17 de juliol del 2012, d’ajust pressupostari.  


Les transferències de capital de la Generalitat de Catalunya, que recullen els imports de 
les plurianualitats aprovades per diversos acords de Govern d’exercicis anteriors per tal 
que l’ATM faci front als pagament de les inversions de les infraestructures del Trambaix i 
del Trambesòs, presenten una davallada puntual en l’exercici 2011. Aquesta davallada es 
produeix per l’ajornament que la Generalitat de Catalunya fa d’aquestes aportacions a 
l’ATM a finals del 2011 per 15,48 M€, tal com s’analitza en l’epígraf 5.1. 


Despeses d’explotació 


L’evolució per increment o decrement de les Despeses d’explotació en els exercicis 2010, 
2011 i 2012 es concentra en els conceptes següents: Arrendaments, que inclou les ope
racions de rènting de trens; Treballs realitzats per altres empreses, que recull les despeses 
per pagaments als operadors pel servei de transport públic de viatgers del STI; Trans
ferències tant a operadors públics (TMB i FGC), com a entitats locals (AMB), perquè facin 
front a les seves despeses segons el que preveu el contracte programa; Transferències 
corrents a altres empreses, que inclou conceptes diversos (compensació a operadors 
d’autobusos interurbans o a RENFE per la incorporació a la integració tarifària, tarifes 
tècniques dels sistemes tramviaris, expropiacions, etc.) i, Transferències de capital a 
empreses privades, que inclou els pagaments de l’ATM de les inversions del Trambaix i del 
Trambesòs. A més, cal fer una breu menció a l’evolució de les Despeses de personal. 


Arrendaments 


La despesa per arrendaments presenta increments que, entre el 2009 i el 2012, es con
centren en el concepte Arrendament de trens, com s’observa en el detall següent: 
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Quadre 9. Arrendaments 


Despeses per arrendaments 2009 2010 2011 2012 


Arrendament d’edificis i magatzem  


Arrendament de trens  


Arrendaments L9 


177 


53.373


1.316


181 


 64.376


 -


189 


 73.754 


-


194 


75.904 


-


Total Despeses per arrendaments 54.866 64.557 73.943 76.098 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM.



El concepte Arrendament de trens correspon a la despesa de les anualitats de les tres 
operacions de rènting de trens anteriorment comentades en l’evolució dels ingressos en 
concepte de Prestació de serveis trens, que recull la refacturació d’aquesta despesa. Les 
operacions de rènting s’analitzen amb major detall en l’epígraf 5.2.10 


Respecte del concepte Arrendament L9 cal remarcar que en el 2009 va aparèixer per 
primera vegada aquesta despesa per 1,32 M€ a què havia de fer front la Generalitat en 
relació amb el cost de manteniment de les estacions del tram inicial de la L9 entre Can 
Zam i Can Peixauet inaugurat el desembre del 2009 i que, mitjançant l’ATM, pagava a 
l’empresa Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Des de l’exercici 2010 
aquesta despesa, que inicialment assumeix l’operador (FMB) que és també qui des del 
2010 l’abona a IFERCAT, queda inclosa dins les despeses finançades mitjançant contracte 
programa i, per tant en la comptabilitat de l’ATM ja no apareix com a despesa per arren
daments sinó formant part de la despesa Transferències a operadors públics.11 


Treballs realitzats per altres empreses 


La major part dels imports que per aquest concepte figuren en el Compte de pèrdues i 
guanys correspon a la despesa del compte Servei de transport i distribució de viatgers, 


10. Els imports de despesa per Arrendaments de trens coincideixen amb els ingressos per la refacturació que 
l’ATM fa a FMB d’acord amb el que s’ha esmentat en l’anàlisi d’evolució d’Ingressos per venda de serveis en 
concepte de Prestació de serveis trens. Amb tot, l’ingrés del 2012, 75,87 M€ (vegeu el quadre 7) difereix del de 
la despesa, 75,90 M€ (vegeu el quadre 9), ja que en el 2012, la formalització de les noves quotes addicionals 
va generar unes despeses de notaria i assessoria jurídica per un total de 33 m€ que, atès que no corresponien 
pròpiament a les quotes del rènting, l’ATM no les va refacturar a FMB. 


11. La despesa per Arrendaments L9, independentment del compte on l’hagi imputat l’ATM, segueix essent 
finançada per transferències de la Generalitat de Catalunya i, si bé en el 2009 havia estat d’1,32 M€, ha passat 
a ser de 8,52 M€ en el 2010, de 27,01 M€ en el 2011 i de 27,68 M€ en el 2012. L’increment que s’observa des 
del 2010 i, sobretot a partir del 2011, respon al fet que en el 2009 el cost era del manteniment d’estacions d’un 
primer tram de la L9 i per pocs dies del desembre del 2009, mentre que en el 2010 inclou també el cost de 
manteniment del primer tram però per a tot l’any i, des del 2011, a més, de tots els trams posats en funcio
nament.  
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que recull els imports que l’ATM liquida mensualment als operadors del STI en funció del 
volum de viatgers transportats per cadascun d’ells, tenint en compte la intermodalitat dels 
trajectes. La despesa dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 de l’esmentat compte ha estat 
de 373,43 M€, 381,35 M€, 398,60 M€ i 420,05 M€, respectivament. Aquests imports són el 
resultat de les validacions totals efectuades amb títols integrats en cadascun dels exer
cicis, que han estat de 643.389.998 en el 2009; de 650.455.457, el 2010; de 655.532.960, 
el 2011, i de 643.261.287, el 2012. 


Transferències a operadors públics 


Les despeses a finançar amb fons del contracte programa referents a les aportacions als 
dos principals operadors han presentat l’evolució següent: 


Quadre 10. Transferències a operadors públics 


Operador 2009 2010 2011 2012 


TMB 


FGC 


307.754


47.684


 302.022


 47.230


 342.986 


 47.289 


280.591 


42.878 


Total Transferències a operadors públics 355.438 349.252 390.275 323.469 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM.



L’evolució d’aquestes despeses, amb decrements en el 2010 i el 2012 i amb increment en 
el 2011, es produeix, en termes generals, en paral·lel a l’evolució de les aportacions de les 
administracions; evolució que s’ha analitzat anteriorment per a Ingressos per transferències 
d’administracions públiques.  


Transferències a entitats locals 


Aquest concepte recull les despeses finançades amb fons del contracte programa per 
aportacions a l’AMB com a administració que aglutina i gestiona els serveis de transport 
d’una part dels operadors d’autobusos interurbans. Aquesta despesa que en els exer
cicis 2009 i 2010 es manté en 80,78 M€ i 80,07 M€, respectivament, en l’exercici 2011 ha 
passat a 85,18 M€ i en el 2012 a 72,76 M€. Aquesta evolució també s’explica en funció 
de la dels ingressos per aportacions de les administracions al finançament del contracte 
programa. 


Transferències corrents a altres empreses 


A continuació es presenten els diversos conceptes que conformen aquesta despesa i la 
seva evolució: 
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Quadre 11. Transferències corrents a altres empreses 


Transferències corrents a altres empreses 2009 2010 2011 2012 


Tarifes tècniques als operadors dels sistemes tramviaris: 


- Trambaix 


- Trambesòs 


Compensacions del STI (a) 


Aportacions a l’AMTU (b) 


Expropiacions 


Altres 


46.975


21.177


25.798


33.699 


6.906


839


347


 46.445


 20.937


 25.508


36.237 


6.223


 774


 375


 48.563 


 23.705 


 24.858 


37.517 


6.349 


437 


375 


50.607 


24.041 


26.566 


35.394 


5.765 


41 


389 


Total Transferències corrents a altres empreses 88.766 90.054 93.241 92.196 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM. 

Notes: 

(a)	 Inclou les compensacions per menyscapte, baixa ocupació i serveis nocturns als operadors d’autobusos 


interurbans i a les compensacions acordades per a Rodalies RENFE. 
(b) L’AMTU (Agrupació de Municipis de Transport Urbà de la segona corona de Barcelona) va començar a 


rebre ajuts de la Generalitat de Catalunya des del 2005 (aportacions directes del DPTOP, és a dir, sense 
intermediació ni gestió de l’ATM) com a suport financer a les actuacions de millora del servei d’autobusos 
que porten a terme les empreses gestores municipals. Des del 2007 aquests ajuts ja es van incorporar 
dins les actuacions finançades pel contracte programa. 


Pel que fa a les tarifes tècniques, el més remarcable és l’augment de la del Trambaix en el 
2011 respecte a la del 2010, que s’explica perquè al llarg del 2011 es va passar a una 
nova fase d’explotació amb la qual el major nombre d’hores de funcionament i de qui
lòmetres recorreguts ha suposat augments en els costos d’explotació de les empreses 
operadores dels tramvies, bàsicament en despesa de personal, de manteniment i de con
sum energètic. 


Transferències de capital a empreses privades 


Aquesta despesa recull els pagaments anuals de l’ATM per les inversions del Trambaix i 
del Trambesòs. Aquests pagaments es corresponen amb els cobraments de l’ATM dels 
recursos que la Generalitat de Catalunya va aprovar específicament com a plurianualitats a 
aportar a l’ATM per fer front al cost de construcció de les infraestructures dels tramvies. 
Amb això, l’evolució d’aquesta tipologia de despesa coincideix amb l’evolució analitzada 
dels ingressos per Transferències corrents de la Generalitat de Catalunya (vegeu el darrer 
concepte del quadre 8 i la seva anàlisi d’evolució). 


Despeses de personal 


Aquesta tipologia de despesa es correspon fonamentalment amb el concepte de Sous i 
salaris del Compte de pèrdues i guanys, dins el qual s’inclouen els sous del personal la
boral i del personal directiu, així com la remuneració als membres del Consell d’Admi
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nistració i del Comitè Executiu en concepte de drets d’assistència a les reunions cor
responents. 


S’observa una evolució a la baixa del concepte Sous i salaris des del 2010 fins al 2012, 
conseqüència de les reduccions en les retribucions que la normativa ha introduït en 
aquests exercicis. Així, s’ha verificat que l’ATM ha aplicat correctament els increments i les 
retallades que s’esmenten a continuació: 


•	 Per a l’exercici 2010 


•	 La Llei 25/2009, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, aprova 
un augment des del gener del 2010 del 0,3% de la massa salarial del personal la
boral i no preveu cap variació de les retribucions del personal directiu. 


•	 El Decret 3/2010, de mesures urgents de contenció de la despesa estableix una re
ducció, des del juny del 2010, del 5% de la massa salarial del personal laboral i del 
8%, 10% o 15% del sou del personal directiu segons un escalat dels nivells re
tributius. D’aquestes reduccions se n’exceptua la paga extraordinària del juny que es 
cobra sencera. 


•	 Per a l’exercici 2011 


•	 La Llei 6/2011, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, aprova 
mantenir el mateixos sous que els existents des del juny del 2010, tant per al per
sonal laboral com per al directiu. 


•	 Per a l’exercici 2012 


•	 El Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pres
supostària, fixa la reducció, tant per al personal laboral com per al personal directiu, 
en una paga extraordinària.12 


S’ha verificat la correcta aplicació per part de l’ATM dels increments i decrements retribu
tius esmentats, tant en les retribucions del personal laboral com del directiu, però, a més, 
s’ha verificat, també amb resultat satisfactori, la disminució del 10% en els drets d’as
sistència abonats als membres del Consell d’Administració i del Comitè Executiu a partir 
del juny del 2010, d’acord amb el que estableix l’Acord de Govern de l’1 de juny del 2010. 


12. Malgrat que la reducció en les remuneracions es regeix per aquest Reial decret llei del 13 de juliol del 2012, 
cal remarcar que, prèviament, la Llei 1/2012, del 27 de febrer del 2012, de pressupostos de la Generalitat per 
al 2012, preveia mantenir invariable la remuneració del personal laboral i suprimir una paga extra de la remu
neració del personal directiu, mentre que els acords de Govern del 28 de febrer i del 29 de maig del 2012 
establien reduccions del 3% i del 5%, respectivament, de la massa salarial del personal laboral i també pre
veien la supressió d’una paga extraordinària del personal directiu. 
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2.4.2.	 Observacions al Compte de pèrdues i guanys resultants de la 
fiscalització 


De la fiscalització dels comptes anuals dels exercicis 2010, 2011 i 2012 es poden fer les 
observacions relacionades amb diverses partides d’ingressos i de despeses que es pre
senten a continuació: 


Transferències corrents a altres empreses i Transferències de capital a empreses 
privades 


Tal com s’ha remarcat en informes d’exercicis anteriors dins les despeses per transfe
rències corrents s’inclou determinada tipologia de despesa relacionada amb les obres dels 
sistemes tramviaris (Trambaix i Trambesòs) que correspondria imputar com a despesa per 
transferències de capital. En concret: 


•	 La tarifa tècnica que l’ATM paga als operadors del Trambaix i del Trambesòs inclou un 
component destinat a fer front a la part d’inversió dels projectes constructius per a la 
qual no va aprovar-se cap finançament específic de la Generalitat. Aquest component, 
que en el 2009 va quantificar-se en 5,97 M€, per al 2010 és de 5,81 M€, per al 2011 de 
5,81 M€ i per al 2012 de 5,83 M€. 


•	 El cost que no havia estat previst anteriorment per a expropiacions i per a l’adequació 
de determinades zones. En el 2009 aquest cost va quantificar-se en 0,84 M€, per al 
2010 és de 0,77 M€; per al 2011, de 0,44 M€, i per al 2012, de 0,04 M€. 


Cal fer una imputació homogènia de les despeses i classificar-les segons el concepte a 
què fan referència. Així, dels imports anteriorment detallats, s’han imputat despeses per 
transferències corrents per un total de 6,81 M€ en el 2009, de 6,58 M€ en el 2010, de 
6,25 M€ en el 2011 i de 5,87 M€ en el 2012 que, d’acord amb el concepte pel qual s’atorga 
la transferència, corresponia haver-les imputat com a transferències de capital. 


Imputació de les quotes de l’arrendament de trens 


Com s’ha indicat en anteriors informes, la Sindicatura entén que la imputació comptable de 
les operacions d’arrendament per al subministrament de trens fabricats per CAF i ALSTOM 
haurien de diferenciar la part que correspon a cost financer. Les quotes d’arrendament 
amb venciment en els exercicis 2010, 2011 i 2012 han donat lloc a unes a despeses en 
concepte d’Arrendaments de trens que, tal com s’ha detallat en el quadre 9, dins l’epígraf 
2.4.1, concretament per 64,38 M€ en el 2010, 73,75 M€ en el 2011 i 75,90 M€ en el 2012. 
Aquests imports incorporen un cost financer de 30,61 M€ en el 2010, de 35,79 M€ en el 
2011 i de 36,64 M€ en el 2012, que s’ha comptabilitzat com a part de la despesa d’arren
daments quan caldria haver-lo comptabilitzat diferenciadament com a despesa financera. 
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Imputació temporal de despeses 


De l’anàlisi de les despeses, com per exemple Reparacions i conservació, Subministra
ments o Despeses diverses, s’han detectat incorreccions quant a la data d’imputació. Tot i 
que es tracta d’imports molt poc significatius cal una correcta imputació temporal, prin
cipalment en relació amb fets com els següents: 


•	 Despeses per serveis com llicències o assessoria informàtica, que els proveïdors fac
turen a finals d’un exercici incloent-hi despeses per serveis que també abasten l’exercici 
següent. 


•	 Regularitzacions corresponents a serveis de telecomunicacions de veu i dades que cor
responia imputar com a despesa d’exercicis anteriors. 


•	 Despeses de telefonia mòbil, connectivitat i manteniment i actualització de llicències per 
a les quals la darrera factura comptabilitzada en l’exercici correspon a l’octubre o al 
tercer trimestre i, per tant, la despesa dels dos darrers mesos o del darrer trimestre de 
l’exercici s’ha imputat en l’exercici següent. 


2.5.	 FETS POSTERIORS: LIQUIDACIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMA 2009-2010 I 


2011-2012 


A continuació s’analitza la liquidació dels dos contractes programa vigents entre el 2010 i 
el 2012, període objecte de la fiscalització. Cal remarcar que si bé la Comissió de Se
guiment dels contractes programa fa una proposta de liquidació del corresponent con
tracte programa, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) ha de fer el 
control financer de l’execució i la liquidació final. Donat que les liquidacions finals són de 
data molt posterior als tancaments comptables de cada exercici a què el contracte progra
ma fa referència, cal considerar-les com a fets posteriors als comptes anuals de cadascun 
dels exercicis. 


2.5.1.	 Liquidació del contracte programa 2009-2010: Informe de la IGAE del 
21 de maig del 2012 


El contracte programa 2009-2010 es va formalitzar el 26 de juliol del 2010 i la Comissió de 
Seguiment del contracte programa va presentar el 7 de juliol del 2011 una proposta de 
liquidació. Aquesta proposta ha estat l’objecte del control financer de la IGAE que, mitjan
çant informe del 21 de maig del 2012 ha valorat la liquidació final del contracte programa. 


La liquidació final presentada per la IGAE coincideix amb la proposta de liquidació. El total 
previst en el contracte programa 2009-2010 per al conjunt dels dos exercicis eren uns 
orígens i unes necessitats del sistema de 2.444,52 M€. La liquidació final presenta unes 


44 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 14/2014



necessitats de 2.404,46 M€ i uns orígens de 2.414,38 M€ tal com es presenta en els qua
dres següents: 


Quadre 12. Necessitats previstes i liquidades 


Operador o tipologia de transport 
Contracte 


programa (A) 
Liquidació (IGAE/ 


Comissió) (B) 
Diferència 


(B–A) 


TMB (FMB i TB) 


FGC 


Servei d’autobusos EMT (gestió indirecta) 


Servei d’autobusos DGTT (gestió indirecta) 


Trambaix


Trambesòs


RENFE-operadora


ATM (despeses de funcionament i inversió)


AMTU


1.471.129 


291.265 


286.346 


126.601 


 107.779 


 92.445 


 12.000


 6.018 


 50.937 


1.442.446 


277.747 


292.097 


124.628 


107.594 


91.543 


 11.843 


4.427 


52.135 


(28.683) 


(13.518) 


5.751 


(1.973) 


(185) 


(902) 


(157) 


(1.591) 


1.198 


Total necessitats 2.444.520 2.404.460 (40.060) 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de l’Informe de la liquidació.



Quadre 13. Orígens previstos i liquidats 


Origen dels recursos 
Contracte 


programa (A) 
Liquidació (IGAE/ 


Comissió) (B) 
Diferència 


(B–A) 


Ingressos tarifaris: 
TMB (FMB i TB) 
FGC 
EMT 
DGTT 
Trambaix 
Trambesòs 
AMTU 


Aportacions de les administracions:  
AGE 
Generalitat de Catalunya  
Ajuntament de Barcelona 
EMT 


Imputació del saldo del contracte programa 2005-2006: 
AGE 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
EMT 


Imputació per devolució d’IVA, conseqüència de la 
Sentència del TSJUE: 


AGE 
ATM 


Endeutament financer del període


979.386 
647.006 
122.258 
85.073 
63.681 
15.679 


7.352 
38.337 


1.218.953 
297.943 
571.293 
167.111 
182.606 


14 
2 
7 
3 
2 


15.572 
15.572 


0 


 230.595 


997.201 
634.755 
124.146 
109.294 
66.797 
16.233 


6.970 
39.006 


1.213.437 
297.943 
566.075 
167.046 
182.373 


14 
2 
7 
3 
2 


15.650 
15.601 


49 


188.080 


17.815 
(12.251)


1.888
24.221


3.116
554


(382)
669 


(5.516)
0 


(5.218) 
(65)


(233) 


0 
0 
0 
0 
0 


78
29 
49 


(42.515) 


Total orígens 2.444.520 2.414.382 (30.138) 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la liquidació.
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Dels anteriors quadres se’n desprèn que el total d’orígens liquidats supera al total de les 
necessitats liquidades en 9,92 M€, import que el 31 de desembre del 2010 consta en la 
comptabilitat de l’ATM com a ingressos pendents d’aplicació, formant part dels Ajus
taments per periodificació del passiu. 


Les necessitats netes que es deriven de les anteriors dades són: 


Quadre 14. Necessitats netes 


Conceptes Imports reals 


Total necessitats 


Total ingressos tarifaris 


Total devolució d’IVA 


2.404.460 


(997.201) 


(15.650) 


Total necessitats netes a finançar 1.391.609 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la liquidació.



Aquestes necessitats netes representen les subvencions meritades pel sistema i, segons el 
mètode de càlcul previst en el contracte programa s’obté una distribució, entre les dife
rents administracions. Això, comparat amb les aportacions realitzades per cadascuna 
d’elles donen lloc a la falta o a l’excés d’aportacions segons el detall següent: 


Quadre 15. Repartiment entre administracions del finançament de les necessitats netes 


Administració 
Necessitat neta a finançar 


(A) 
Aportació realitzada (b) 


(B) 
Excés/Dèficit 


(B–A) 


AGE 


Administracions consorciades


Generalitat de Catalunya 


Ajuntament de Barcelona 


EMT 


294.118 


 1.097.491 


(a) 


(a) 


(a) 


297.945 


915.506 


566.082 


167.049 


182.375 


3.827 


(181.985) 


(a) 


(a) 


(a) 


Totals 1.391.609 1.213.451 (178.158) 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de l’Informe de la IGAE del 21 de maig del 

2012 i de la proposta de liquidació de la Comissió de Seguiment del 7 de juliol del 2011. 

Notes: 

(a) No s’ha fixat encara un criteri de repartiment de les necessitats netes a finançar entre les diferents admi


nistracions consorciades i per tant, tampoc es pot diferenciar l’excés/dèficit d’aportacions que correspon 
a cadascuna d’elles. 


(b) Els imports inclouen la suma de les aportacions que recull el quadre 13 i de la imputació del saldo del 
contracte programa 2005-2006 d’aquell quadre. 
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S’observa que el dèficit d’aportació global de les administracions al sistema ha estat de 
178,16 M€ i que l’AGE ha aportat 3,83 M€ en excés mentre que les administracions consor
ciades, 181,99 M€ en defecte.13 


Com s’observa en el quadre 13, el contracte programa 2009-2010 estableix la generació 
d’un dèficit del sistema del transport públic ja que preveu operacions d’endeutament per 
als operadors per tal que assumeixin, almenys temporalment, aquest dèficit. 


Els operadors han assumit temporalment aquest dèficit amb un endeutament de 188,08 M€. 
Si d’aquest import se’n detreuen els 9,92 M€ d’ingressos que l’ATM té pendents d’apli
cació, acaben resultant els 178,16 M€ anteriorment detallats com a dèficit d’aportacions de 
les administracions. Amb tot, cal remarcar que del total de 188,08 M€ d’endeutament, en 
les necessitats finançades ja s’han liquidat despeses corresponents a quotes d’amortit
zació del 2010 de l’endeutament dels operadors per un total de 14,43 M€, amb la qual 
cosa l’import de l’infrafinançament net seria de 173,65 M€.14 


2.5.2.	 Liquidació del contracte programa 2011-2012: Proposta de la Comissió 
de Seguiment del 12 de setembre del 2013  


El contracte programa 2011-2012 es va formalitzar el 27 de desembre del 2012 i la 
Comissió de Seguiment del contracte programa va presentar el 12 de setembre del 2013 
una proposta de liquidació que a la data d’aquesta fiscalització encara resta pendent del 
control financer de la IGAE i de la corresponent liquidació final. 


La proposta de liquidació presenta, per al conjunt dels exercicis 2011 i 2012, un import 
total de 2.493,93 M€, tant de necessitats com d’orígens del sistema mentre que el total 
previst en el contracte programa era de 2.516,17 M€. El detall d’aquests imports globals es 
recull en els quadres següents: 


13. En l’annex II de l’epígraf 7.2 es presenta l’evolució dels imports liquidats per les necessitats del sistema a 
què han fet front les diferents administracions des del contracte programa 2002-2004 fins al contracte pro
grama 2009-2010, així com els liquidats provisionalment per al contracte programa 2011-2012 segons la pro-
posta de la Comissió de Seguiment. 


14. Per quantificar l’infrafinançament net del contracte programa 2009-2010 no s’han de minorar els 9,92 M€ de 
recursos pendents d’aplicar per l’ATM, ja que han estat inclosos com a més recursos del contracte programa 
2011-2012. 


47 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 14/2014



Quadre 16. Necessitats previstes i proposta de liquidació 


Operador o tipologia de transport 
Contracte 


programa (A) 
Proposta de liquidació 


de la Comissió (B) 
Diferència 


(B–A) 


TMB (FMB i TB) 


FGC 


Servei d’autobusos AMB (gestió indirecta) 


Servei d’autobusos DGTM (gestió indirecta) 


Trambaix


Trambesòs


RENFE-operadora


ATM (despeses de funcionament i inversió) 


AMTU


1.529.775 


260.203 


333.896 


134.373 


 104.264 


 89.235 


 11.209 


465 


 53.150 


1.509.279 


249.945 


338.204 


135.288 


106.576 


92.438 


11.340 


465 


50.394 


(20.496) 


(10.258) 


4.308 


915 


2.312 


3.203 


131 


-


(2.756) 


Total necessitats 2.516.570 2.493.929 (22.641) 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la proposta de liquidació.



Quadre 17. Orígens previstos i proposta de liquidació 


Origen dels recursos 
Contracte 


programa (A) 
Proposta de liquidació 


de la Comissió (B) 
Diferència 


(B–A) 


Ingressos tarifaris: 
TMB (FMB i TB) 
FGC 
AMB 
DGTM 
Trambaix 
Trambesòs 
AMTU 


Aportacions de les administracions:  
AGE 
Generalitat de Catalunya  
Ajuntament de Barcelona 
AMB 


Ingressos propis ATM i saldo ATM de con- 
tractes programa anteriors pendent d’aplicar 
Ingressos propis ATM i altres 
Saldo ATM de contractes programa anteriors 
pendents d’aplicació 


Imputació de la devolució d’IVA: 
AGE 


 Administracions consorciades


Endeutament financer del període


1.138.582
712.788 
137.673 
146.354 
76.348 
16.693 


7.585 
41.141 


1.187.849 
227.124 
618.742 
153.562 
188.421 


13.591 
3.254 


10.337 


9.731 
8.661 
1.070 


 166.817 


 1.113.933 
699.592 
132.703 
143.728 
75.203 
16.836 


7.486 
38.385 


1.157.480 
227.124 
593.060 
153.529 
183.767 


24.724 
14.387 


10.337 


10.167 
8.823 
1.344 


187.625 


(24.649) 
(13.196)


(4.970)
(2.626)
(1.145)


143
(99)


(2.756) 


(30.369)
-


(25.682) 
(33)


(4.654) 


11.133 
11.133 


-


436
162
274 


20.808 


Total orígens 2.516.570 2.493.929 (22.641) 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la proposta de liquidació. 
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Les necessitats netes són les següents: 


Quadre 18. Necessitats netes 


Conceptes Imports reals 


Total necessitats 


Total ingressos tarifaris 


Total devolució d’IVA 


Total saldo ATM contractes programa anteriors 


2.493.929 


(1.113.933) 


(10.167) 


(10.337) 


Total necessitats netes a finançar 1.359.492 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la proposta de liquidació.



Aquestes necessitats netes representen les subvencions meritades pel sistema i, segons el 
mètode de càlcul previst en el contracte programa s’obté una distribució, entre les di
ferents administracions. Això, comparat amb les aportacions realitzades per cadascuna 
d’elles donen lloc a la falta o a l’excés d’aportacions segons el detall següent: 


Quadre 19. Repartiment entre administracions del finançament de les necessitats netes 


Administració 
Necessitat neta a finançar 


(A) 
Aportació 


realitzada (B) 
Excés / Dèficit 


(B–A) 


AGE 


Administracions consorciades 


Generalitat de Catalunya 


Ajuntament de Barcelona 


EMT 


223.508 


1.135.984


(a) 


(a) 


(a) 


227.124 


 (b) 944.952 


(a) 


(a) 


(a) 


3.616 


(191.032) 


(a) 


(a) 


(a) 


Totals 1.359.492 1.172.076 (187.416) 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la proposta de liquidació del 2011. 

Notes: 

(a) No s’ha fixat encara un criteri de repartiment de les necessitats netes a finançar entre les diferents admi


nistracions consorciades i per tant, tampoc es pot diferenciar l’excés/dèficit d’aportacions que correspon 
a cadascuna d’elles. 


(b) S’inclouen 209 m€ que l’ATM manté pendents d’aplicar el 31 de desembre del 2012. 


S’observa que el dèficit d’aportació global de les administracions al sistema ha estat de 
187,42 M€ i que l’AGE ha aportat 3,62 M€ en excés mentre que les administracions con
sorciades, 191,03 M€ en defecte.15 


15. Vegeu la nota a peu de pàgina número 13. 
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Com s’observa en el quadre 17, el contracte programa 2011-2012 estableix la generació 
d’un dèficit del sistema del transport públic ja que preveu operacions d’endeutament per 
als operadors per tal que assumeixin, almenys temporalment, aquest dèficit. 


De la proposta de liquidació se’n desprèn que els operadors assumeixen provisionalment 
el dèficit amb un endeutament de 187,63 M€. La diferència d’aquest import amb els 
187,42 M€ anteriorment detallats com a dèficit d’aportacions de les administracions és de 
0,21 M€. Aquesta diferència, esmentada en la nota b del quadre 19, tot i no aparèixer com 
a excedent dels orígens liquidats respecte de les necessitats liquidades, són recursos 
pendents d’aplicació el 31 de desembre del 2012 i, mentre no es formalitzi la liquidació 
definitiva de la IGAE, consten en la comptabilitat de l’ATM en el compte Ajustaments per 
periodificació del passiu. Caldrà incloure’ls en el posterior contracte programa com a més 
orígens provinents de l’ATM. 


Cal remarcar que dels 187,63 M€ d’endeutament, en les necessitats finançades ja s’han 
liquidat despeses corresponents a quotes d’amortització del 2011 i del 2012 de l’endeu
tament dels operadors per un total de 66,95 M€, amb la qual cosa l’import de l’infrafinan
çament net seria de 120,68 M€.16 


3. LIQUIDACIONS PRESSUPOSTÀRIES 


Les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen per a l’ATM uns in
gressos i unes despeses de 1.077,92 M€ per a l’exercici 2010, de 1.071,75 M€ per a 
l’exercici 2011 i de 1.098,58 M€ per a l’exercici 2012. 


A continuació es mostren les liquidacions dels pressupostos dels tres exercicis. 


16. Per quantificar l’infrafinançament net del contracte programa 2011-2012 no es minoren els 0,21 M€ de 
recursos pendents d’aplicar per part de l’ATM, ja que està pendent la liquidació definitiva de la IGAE que, a 
més, acostuma a incorporar aquests recursos com a més recursos del contracte programa posterior. 
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Quadre 20. Liquidació del pressupost del 2010 


Capítol 


Consignació 


inicial Modificacions 


Consignació 


definitiva  


Drets  


liquidats 


Drets 


recaptats 


Pendent de 


cobrament 


Estat d’execució 


Import Percentatge 


 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 


3. Taxes i altres ingressos 486.977.322 9.498.257 496.475.579  493.576.427 493.400.161 176.266 2.899.152 99,4 


4. Transferències corrents 526.614.750 1.326.138 527.940.888  522.216.000 509.365.037 12.850.963 5.724.888 98,9 


5. Ingressos patrimonials 30.000 - 30.000  161.382 36.199 125.183 (131.382) 537,9 


7. Transferències de capital 41.215.679 - 41.215.679  91.215.679 27.252.179 63.963.500 (50.000.000) 221,3 


8. Romanent de tresor. finan. IRC - 11.660.342 11.660.342  - - - 11.660.342 - 


9. Passius financers 23.084.000 - 23.084.000  23.084.000 23.084.000 - - 100,0 


Total ingressos 1.077.921.751 22.484.737 1.100.406.488  1.130.253.488 1.053.137.576 77.115.912 (29.847.000) 102,7 


          


Capítol 


Consignació 


inicial Modificacions 


Consignació 


definitiva  


Obligacions  


reconegudes 


Obligacions  


pagades 


Pendent de 


pagament 


Estat d’execució 


Import Percentatge 


 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 


1. Personal 1.916.835 - 1.916.835  1.784.362 1.764.106 20.256 132.473 93,1 


2. Compra béns i serveis 484.485.417 15.023.153 499.508.570  489.836.966 488.878.744 958.222 9.671.604 98,1 


3. Despeses financeres 2.352.520 - 2.352.520  1.348.078 1.348.078 - 1.004.442 57,3 


4. Transferències corrents 524.473.662 5.773.856 530.247.518  519.338.524 428.100.228 91.238.296 10.908.994 97,9 


6. Inversions 1.307.138 314.572 1.621.710  323.358 313.070 10.288 1.298.352 19,9 


7. Transferències capital 40.302.179 1.373.156 41.675.335  40.302.179 40.302.179 - 1.373.156 96,7 


9. Passius financers 23.084.000 - 23.084.000  23.084.000 23.084.000 - - 100,0 


Total despeses 1.077.921.751 22.484.737 1.100.406.488  1.076.017.467 983.790.405 92.227.062 24.389.021 97,8 


Imports en euros.  


Font: Liquidació presentada per l’ATM. 


IRC: Incorporació de romanents de crèdit. 
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Quadre 21. Liquidació del pressupost del 2011 


Capítol 


Consignació 


inicial Modificacions 


Consignació 


definitiva  


Drets  


liquidats 


Drets 


recaptats 


Pendent de 


cobrament 


Estat d’execució 


Import Percentatge 


 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 


3. Taxes i altres ingressos 527.055.138 407.000 527.462.138  523.190.050 523.081.380 108.670 4.272.088 99,2 


4. Transferències corrents 514.930.844 809.987 515.740.831  515.837.406 492.436.684 23.400.722 (96.575) 100,0 


5. Ingressos patrimonials 30.000 93.000 123.000  147.848 130.675 17.173 (24.848) 120,2 


7. Transferències de capital 29.734.058 50.000.000 79.734.058  79.734.058 29.734.058 50.000.000 - 100,0 


8. Romanent de tresor. finan. IRC - 63.831.584 68.831.584  - - - 63.831.584 - 


9. Passius financers - - -  - - - - - 


Total ingressos 1.071.750.040 115.141.571 1.186.891.611  1.118.909.362 1.045.382.797 73.526.565 67.982.249 94,3 


          


Capítol 


Consignació 


inicial Modificacions 


Consignació 


definitiva  


Obligacions 


reconegudes 


Obligacions 


pagades 


Pendent de 


pagament 


Estat d’execució 


Import Percentatge 


 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 


1. Personal 1.775.398 (100.314) 1.675.084  1.652.356 1.630.113 22.243 22.728 98,6 


2. Compra béns i serveis 524.708.740 3.559.610 528.268.350  519.441.433 518.877.398 564.035 8.826.917 98,3 


3. Despeses financeres 471.000 (5.840) 465.160  464.762 464.762 - 398 99,9 


4. Transferències corrents 514.873.344 64.390.182 579.263.526  568.265.812 461.746.838 106.518.974 10.997.714 98,1 


6. Inversions 1.101.000 (243.223) 857.777  413.516 411.468 2.048 444.261 48,2 


7. Transferències capital 28.820.558 1.373.156 30.193.714  28.820.558 28.820.558 - 1.373.156 95,5 


9. Passius financers - 46.168.000 46.168.000  46.167.988 46.167.988 - 12 100,0 


Total despeses 1.071.750.040 115.141.571 1.186.891.611  1.165.226.425 1.058.119.125 107.107.300 21.665.186 98,2 


Imports en euros.  


Font: Liquidació presentada per l’ATM. 


IRC: Incorporació de romanents de crèdit. 
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Quadre 22. Liquidació del pressupost del 2012 


Capítol 


Consignació 


inicial Modificacions 


Consignació 


definitiva  


Drets  


liquidats 


Drets 


recaptats 


Pendent de 


cobrament 


Estat d’execució 


Import Percentatge 


 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 


3. Taxes i altres ingressos 548.073.422 8.725.979 556.799.401  556.555.053 556.436.769 118.284 244.348 100,0 


4. Transferències corrents 502.001.392 (38.549.704) 463.451.688  463.416.715 365.072.205 98.344.510 34.973 100,0 


5. Ingressos patrimonials 30.000 - 30.000  28.574 28.574 - 1.426 95,3 


7. Transferències de capital 48.479.335 - 48.479.335  48.479.335 48.479.335 - - 100,0 


8. Romanent de tresor. finan. IRC - 25.185.677 25.185.677  - - - 25.185.677 - 


9. Passius financers - - -  - - - - - 


Total ingressos 1.098.584.149 (4.638.048) 1.093.946.101  1.068.479.677 970.016.883 98.462.794 25.466.424 97,7 


          


Capítol 


Consignació 


inicial Modificacions 


Consignació 


definitiva  


Obligacions 


reconegudes 


Obligacions 


pagades 


Pendent de 


pagament 


Estat d’execució 


Import Percentatge 


 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 


1. Personal 1.775.398 (203.100) 1.572.298  1.565.574 1.540.660 24.914 6.724 99,6 


2. Compra béns i serveis 545.585.343 10.284.781 555.870.124  552.752.173 551.512.251 1.239.922 3.117.951 99,4 


3. Despeses financeres 5.000 (4.165) 835  231 231 - 604 27,6 


4. Transferències corrents 502.489.873 (16.130.770) 486.359.103  486.589.386 401.527.205 85.062.081 (230.283) 100,1 


6. Inversions 1.162.700 42.050 1.204.750  328.418 327.216 1.202 876.332 27,3 


7. Transferències capital 47.565.835 1.373.156 48.938.991  47.429.433 47.429.433 - 1.509.558 96,9 


9. Passius financers - - -  - - - - - 


Total despeses 1.098.584.149 (4.638.048) 1.093.946.101  1.088.665.215 1.002.336.996 86.328.219 5.280.886 99,5 


Imports en euros.  


Font: Liquidació presentada per l’ATM. 


IRC: Incorporació de romanents de crèdit. 
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L’ATM presenta en la Memòria dels comptes anuals les anteriors liquidacions per capítols 
pressupostaris sota el títol de Resum de liquidació del pressupost. Es recomana que l’ATM 
presenti la liquidació en la Memòria amb el mateix grau de detall amb què s’aprova per la 
Llei de pressupostos de cada exercici (capítol pressupostari, article, concepte i aplicació). 


De les liquidacions pressupostàries es desprèn el següent: 


•	 En l’exercici 2010, el Resultat pressupostari és positiu de 54,24 M€. 


•	 En l’exercici 2011, el Resultat pressupostari és negatiu de 46,32 M€. 


•	 En l’exercici 2012, el Resultat pressupostari és negatiu de 20,19 M€.  


L’ATM presenta, a més, els resultats pressupostaris ajustats, positius per a tots tres exer
cicis, de 3,04 M€, de 0,80 M€ i d’1,16 M€, respectivament, que són a conseqüència dels 
ajustaments següents: 


Quadre 23. Resultat pressupostari ajustat 


Concepte 2010 2011 2012 


Resultat pressupostari 


Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 


Desviacions negatives de finançament 


Desviacions positives de finançament 


54.236


1.103 


-


(52.301) 


 (46.317) 


1.209 


46.944 


(1.033) 


(20.186) 


8.858 


12.591 


(101) 


Resultat pressupostari ajustat 3.038 803 1.162 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes dels comptes anuals de l’ATM. 



Respecte dels ajustaments anteriorment detallats cal fer els comentaris següents: 


•	 Els ajustaments positius d’1,10 M€, 1,21 M€ i 8,86 M€ corresponen a despeses per 
obligacions reconegudes en el mateix exercici corrent però finançades amb drets ja re
coneguts en exercicis anteriors. El mateix comentari serveix per als ajustaments positius 
de 46,94 M€ en 2011 i de 12,59 M€ en el 2012 però fent l’incís que, en aquests casos, 
els drets reconeguts en l’exercici anterior corresponen a finançament afectat. 


•	 Els ajustaments negatius de 52,30 M€, 1,03 M€ i 0,10 M€, corresponen a ingressos per 
drets liquidats en l’exercici corrent, principalment per aportacions de diferents adminis
tracions en relació amb les quals encara no s’ha reconegut la corresponent obligació.  


Per a la fiscalització de la liquidació pressupostària s’han conciliat els imports liquidats 
(drets liquidats i obligacions reconegudes) amb els dels ingressos i despeses del Compte 
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de pèrdues i guanys, o bé amb la variació de determinats comptes del Balanç. També 
s’han conciliat les columnes Pendent de cobrament i Pendent de pagament amb els cor
responents comptes d’actiu i de passiu del Balanç. El resultat d’aquesta comprovació ha 
estat satisfactori. 


A més, la fiscalització de la liquidació del pressupost inclou l’anàlisi de les modificacions 
del pressupost inicial que generen les consignacions definitives, i l’anàlisi de les principals 
desviacions entre els imports liquidats i les consignacions del pressupost definitiu. Aquests 
dos aspectes són els que es tracten en els dos epígrafs següents. 


3.1. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 


Com a resultat de la fiscalització dels expedients de modificació del pressupost dels exer
cicis 2010, 2011 i 2012 es presenten els quadres següents: 


Quadre 24. Modificacions pressupostàries de l’exercici 2010 


Estat 
d’ingressos M1 M2 M3 M4 M5 Total 


Capítol 3 - - - - 9.498.257 9.498.257 


Capítol 4 - 891.057 305.779 129.302 - 1.326.138 


Capítol 5 - - - - - -


Capítol 7 - - - - - -


Capítol 8 11.660.342 - - - - 11.660.342 


Capítol 9 - - - - - -


Totals 11.660.342 891.057 305.779 129.302 9.498.257 22.484.737 


Estat de 
despeses M1 M2 M3 M4 M5 Total 


Capítol 1 - - - - - -


Capítol 2 5.524.896 - - - 9.498.257 15.023.153 


Capítol 3 - - - - -


Capítol 4 4.447.718 891.057 305.779 129.302 - 5.773.856 


Capítol 6 314.572 - - - - 314.572 


Capítol 7 1.373.156 - - - - 1.373.156 


Capítol 9 - - - - - -


Totals 11.660.342 891.057 305.779 129.302 9.498.257 22.484.737 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes dels expedients de modificacions



pressupostàries. 
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Quadre 25. Modificacions pressupostàries de l’exercici 2011 
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Estat 
d’ingressos M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Total 


Capítol 3 - - - - - - 407.000 - 407.000 


Capítol 4 - - - 298.563 - - - 511.424 809.987 


Capítol 5 - - - - - - 93.000 - 93.000 


Capítol 7 - - - - 50.000.000 - - - 50.000.000 


Capítol 8 13.831.584 50.000.000 - - - - - - 63.831.584 


Totals 13.831.584 50.000.000 - 298.563 50.000.000 - 500.000 511.424 115.141.571 


Estat de 
despeses M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Total 


Capítol 1 - - - - - (100.314) - - (100.314) 


Capítol 2 5.352.471 - - - - (1.792.861) - - 3.559.610 


Capítol 3 - - - - - (5.840) - (5.840) 


Capítol 4 6.396.660 3.832.000 * 298.563 50.000.000 2.851.535 500.000 511.424 64.390.182 


Capítol 6 709.297 - - - - (952.520) - - (243.223) 


Capítol 7 1.373.156 - - - - - - - 1.373.156 


Capítol 9 - 46.168.000 - - - - - - 46.168.000 


Totals 13.831.584 50.000.000 0 298.563 50.000.000 0 500.000 511.424 115.141.571 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes dels expedients de modificacions pressupostàries. 

* La M3 és una transferència de crèdit que anul·la les aportacions previstes en el pressupost inicial per a IFERCAT de 27.006.944 €, i les transfereix totes a TMB. Això 
suposa un efecte final nul del global de la modificació que afecta despeses, concretament dins el capítol 4.  







Quadre 26. Modificacions pressupostàries de l’exercici 2012 
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Estat 
d’ingressos M1 M2 M3.1 M3.2 M3.3 M3.4 M3.5 M3.6 M4 M5 Total 


Capítol 3 - - - - - 1.208.000 2.931.382 - - 4.586.597 8.725.979 


Capítol 4 - 231.296 (19.781.000) 8.000.000 - - - - (27.000.000) - (38.549.704) 


Capítol 5 - - - - - - - - - - -


Capítol 7 - - - - - - - - - - -


Capítol 8 17.254.295 - - - - - - 7.931.382 - - 25.185.677 


Totals 17.254.295 231.296 (19.781.000) 8.000.000 - 1.208.000 2.931.382 7.931.382 (27.000.000) 4.586.597 (4.638.048) 


Estat de 
despeses M1 M2 M3.1 M3.2 M3.3 M3.4 M3.5 M3.6 M4 M5 Total 


Capítol 1 - - - - (203.100) - - - - - (203.100) 


Capítol 2 4.284.537 - - - (1.517.735) - 2.931.382 - - 4.586.597 10.284.781 


Capítol 3 - - - - (4.165) - - - - - (4.165) 


Capítol 4 11.261.552 231.296 (19.781.000) 8.000.000 2.018.000 1.208.000 - 7.931.382 (27.000.000) - (16.130.770) 


Capítol 6 335.050 - - - (293.000) - - - - - 42.050 


Capítol 7 1.373.156 - - - - - - - - - 1.373.156 


Capítol 9 - - - - - - - - - - -


Totals 17.254.295 231.296 (19.781.000) 8.000.000 0 1.208.000 2.931.382 7.931.382 (27.000.000) 4.586.597 (4.638.048) 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes dels expedients de modificacions pressupostàries. 
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Les conclusions de l’anàlisi de les modificacions són satisfactòries quant al compliment de 
la legalitat. A més d’acord amb el Reglament de règim intern de l’ATM, l’aprovació de les 
modificacions de crèdit és competència del Consell d’Administració i del Comitè Executiu. 
Les Bases d’execució del pressupost del 2010, del 2011 i del 2012 preveuen, com ja es 
feia en exercicis anteriors, límits quantitatius a la competència dels esmentats òrgans per 
aprovar modificacions de crèdit i també limitacions segons la tipologia de la modificació. 
També, preveuen límits a la possibilitat que aquests òrgans deleguin la competència en el 
director o directora general. De l’anàlisi realitzada es pot concloure que les modificacions 
pressupostàries de tots tres exercicis han estat aprovades per l’òrgan corresponent 
segons els límits esmentats. 


3.2. GRAU D’EXECUCIÓ I ANÀLISI DE DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES 


El grau d’execució del pressupost del 2010 respecte de les consignacions definitives ha 
estat del 102,7% pel que fa als drets liquidats i, del 97,8% respecte de les obligacions 
reconegudes. En el 2011 aquests percentatges han estat del 94,3% i del 98,2%, respecti
vament i, en el 2012, del 97,7% i del 99,5%. En aquest epígraf s’analitzen les principals 
desviacions pressupostàries, tant pel que fa a ingressos com pel que fa a despeses. 


3.2.1. Desviacions en ingressos 


En el 2010 la desviació global per majors ingressos liquidats que pressupostats ha estat 
per 29,85 M€. En el 2011 i el 2012, la desviació global en ingressos es produeix per 
menors ingressos liquidats que pressupostats, per 67,98 M€ i 25,47 M€, respectivament.  


•	 En l’exercici 2010 la desviació positiva és conseqüència del reconeixement del dret per 
50 M€ dels fons provinents de l’Estat en relació amb la disposició addicional tercera de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Com s’ha dit en epígrafs anteriors, l’autorització de 
la disposició de diners per fer el pagament a l’ATM és de finals del desembre del 2010, 
però la tramitació de la modificació i l’aprovació per part del Consell d’Administració de 
l’ATM per a l’aplicació d’aquests fons no es produeixen fins al 2011. Aquest decalatge 
és el que dóna lloc a la desviació.17 Aquesta desviació s’ha vist parcialment compen
sada per altres de signe contrari, entre les quals destaquen la del capítol 8 i la del 
capítol 4 segons el detall següent: 


•	 La desviació del capítol 8 de Romanents de tresoreria i incorporació de romanents 
de crèdit (IRC) ha estat d’11,66 M€. Correspon a drets reconeguts en la liquidació 
del 2009 que, incorporats com a IRC al 2010, no es tornen a reconèixer, generant 
aquesta desviació. 


17. Aquesta desviació de 50 M€ explica la pràctica totalitat del principal ajustament al Resultat pressupostari 
que s’observa per a l’exercici 2010 en el quadre 23.  


58 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 14/2014



•	 La desviació del capítol 4, Transferències corrents, ha estat de 5,72 M€. La major 
part correspon a la retenció efectuada per la Generalitat de Catalunya de 5,62 M€, 
en 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. Aquesta 
minoració va ser aprovada pel Consell d’Administració de l’ATM el 16 de desembre 
del 2010. 


•	 En els exercicis 2011 i 2012 la major part de la desviació negativa global es concentra 
en el capítol 8, Romanents de tresoreria, i incorporació de romanents de crèdit (IRC), en 
concret, 63,83 M€ i 25,19 M€, respectivament. Respecte a aquest aspecte cal remarcar 
el següent: 


•	 La desviació de 63,83 M€ del 2011 inclou els 50 M€ referents als fons relacionats 
amb la disposició addicional tercera, que han estat incorporats en el 2011 perquè ja 
havien estat liquidats com a ingrés en el pressupost del 2010. 


•	 La desviació de 25,19 M€ del 2012 cal remarcar que 7,93 M€ corresponen a la incor
poració d’una part del romanent lliure.  


3.2.2. Desviacions en despeses 


Les desviacions globals per les menors despeses liquidades que pressupostades han 
estat de 24,39 M€ en l’exercici 2010, de 21,67 M€ en el 2011 i de 5,28 M€ en el 2012. 
S’analitzen a continuació les desviacions més significatives. 


•	 Capítol 2, Compra de béns i serveis. En tots tres exercicis la desviació es concentra, 
fonamentalment, en dues aplicacions pressupostàries: Distribució de viatgers i Des-
peses generals de gestió del STI. La primera correspon a la despesa per distribució, 
entre els diferents operadors de transport, dels ingressos recaptats per venda de títols 
integrats, i la segona inclou despeses d’edició i comercialització dels títols integrats així 
com despeses informàtiques, de comunicació, d’estudis i altres.  


•	 Distribució de viatgers: en aquesta aplicació, la menor despesa liquidada que pres
supostada presenta desviacions de 3,78 M€ en el 2010, 4,96 M€ en el 2011 i 1 M€ en 
el 2012. En el 2010 i el 2012, tota la desviació l’explica el fet que dels ingressos 
obtinguts per venda de títols que s’assignen com a despesa entre els operadors en 
funció de les validacions, l’ATM sempre en reté una part que destina a l’anomenada 
“bossa de la integració”.18 Per això, moltes vegades, la despesa assignada i liqui


18. La bossa de la integració és un fons de provisió que l’ATM dota deixant de repartir entre els operadors de 
transport part dels ingressos recaptats amb la venda de títols. Comptablement s’imputa com a Despeses 
diferides dins d’Ajustaments per periodificacions del passiu. La bossa es dota, fonamentalment, quan es 
produeix una concentració sobtada de venda de títols (com a finals d’exercici quan s’anuncien els increments 
de tarifes per a l’exercici següent o setmanes abans de produir-se un increment de l’IVA) moment en què les 


.../... 
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dada és menor a la prevista en el pressupost. En el 2011 la desviació de 4,96 M€ 
s’explica, a part de per la retenció –que ha estat de 2,25 M€– pels menors ingressos 
recaptats respecte dels previstos, 2,71 M€. 


•	 Despeses generals de gestió del STI: en aquesta aplicació les desviacions han estat 
d’1,01 M€ en el 2010, 2,57 M€ en el 2011 i 0,89 en el 2012. Aquestes desviacions 
s’originen perquè aquesta despesa es pressuposta com un percentatge del 4,5% 
del total d’ingressos previstos per venda de títols mentre que, a la pràctica, sempre 
acaben essent inferiors. En el cas del 2011, la desviació és superior a la que acos
tuma a produir-se ja que també els ingressos per la venda de títols han estat en 
aquest exercici per sota dels imports pressupostats. 


En relació amb l’exercici 2010 cal remarcar que, a més de les desviacions en les 
aplicacions de Despeses generals de gestió del STI i Distribució de viatgers, l’aplicació 
Lloguers i cànons de material de transport concentra una desviació de 2,11 M€. El 
motiu es troba en el fet que certes quotes del rènting dels cinquanta trens fabricats per 
ALSTOM han estat inferiors a les previstes a causa dels endarreriments en l’entrega de 
determinats materials. 


•	 Capítol 4, Transferències corrents. Les desviacions significatives es produeixen en els 
exercicis 2010 i 2011, per 10,91 M€ i 11 M€, respectivament. En tots dos exercicis, la 
major part de la desviació es concentra en l’aplicació pressupostària corresponent al 
Compte reserva dels contractes programa, amb desviacions de 4,03 M€ en el 2010 i de 
10,23 M€ en el 2011. En aquesta aplicació es preveuen despeses per al repartiment 
dels romanents acumulats o recursos pendents d’aplicar dels contractes programa 
vigents en anteriors exercicis que s’han incorporat en el pressupost com a ingressos 
del capítol 8. En el 2010 i el 2011 no s’ha repartit cap romanent d’aquestes partides, 
cosa que s’ha fet a finals del 2012. 


L’altre component significatiu de la desviació en el 2010 és per la menor aportació de 
l’ATM a TMB de 2,89 M€ per sota del pressupostat. Aquesta menor aportació és conse
qüència de la retenció o minoració de 5,62 M€ de les aportacions de la Generalitat a 
l’ATM que per al 2010 s’ha analitzat en l’epígraf 3.2.1 d’anàlisi de desviacions en 
ingressos. 


•	 Capítol 7, Transferències de capital. Les desviacions són per 1,37 M€ en el 2010 i el 
2011 i d’1,51 M€ en el 2012. En tots tres exercicis les desviacions es produeixen, 
fonamentalment, en relació amb fons procedents d’exercicis anteriors, d’1,22 M€, apor


vendes de títols superen de manera significativa les validacions o viatges realment efectuats. També es va 
incrementant la bossa pels romanents que generen els títols que els usuaris no esgoten. La bossa té com a 
finalitat poder fer front a possibles períodes amb desviacions negatives, en què la despesa a pagar als 
operadors superi els ingressos per venda de títols. Cal dir que, l’ATM distribueix entre els operadors els 
possibles excedents de la bossa de manera periòdica. 
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tats per l’IMSERSO per a subvencions per adaptar les flotes d’autobusos a les persones 
amb mobilitat reduïda. En exercicis anteriors no van aplicar-se i s’han anat incorporant 
com a romanent afectat, any rere any, al pressupost de l’exercici posterior, i també la 
corresponent previsió de despesa que mai ha originat cap import liquidat. (Vegeu 
l’observació de l’epígraf 2.3.2 referida a la Periodificació de recursos com a Ingressos 
avançats que, pel que fa al vessant pressupostari, suposa recomanar que aquest 
romanent afectat pogués arribar a tractar-se com a romanent no afectat). 


4. CONTRACTACIÓ 


4.1. LEGISLACIÓ APLICABLE I ABAST TEMPORAL 


L’ATM es regeix per la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 
(LCSP). A l’efecte de l’aplicació d’aquesta llei, l’ATM és una entitat que forma part del sec
tor públic, és poder adjudicador i és administració pública i, per tant, li és d’aplicació la 
LCSP de manera íntegra. 


L’any 2009, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, desenvolupava parcialment la LCSP. 
Al llarg dels exercicis 2010-2012, diverses lleis i reials decrets llei, han anat modificant 
determinats articles i preceptes de la LCSP i, finalment, el Reial decret legislatiu 3/2011, 
del 14 de novembre, ha incorporat i ha refós els textos i ha donat lloc al text refós de la 
LCSP (TRLCSP), vigent des del 14 de desembre del 2012. 


La fiscalització de la contractació ha consistit a analitzar els procediments de contractació 
emprats respecte dels expedients adjudicats en els exercicis 2010, 2011 i 2012. Aquesta 
anàlisi inclou també el seguiment de l’execució pel que fa a cost i termini. 


4.2. ANÀLISI DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ APLICATS PER L’ATM 


Per tal de verificar que els procediments aplicats per l’ATM per a la contractació estan 
d’acord amb la normativa aplicable, s’ha seleccionat una mostra representativa d’ex
pedients de contractació. 


4.2.1. Expedients contractuals i de convenis. Selecció de les mostres 


La selecció dels expedients s’ha fet a partir dels registres de l’ATM dels exercicis 2010, 
2011 i 2012 corresponents a expedients de contractes, a pròrrogues formalitzades, a 
expedients de contractes menors i a convenis. 


En el quadre següent hi ha les principals dades que s’han obtingut d’aquests registres: 
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Quadre 27. Contractes adjudicats i convenis formalitzats en 2010, 2011 i 2012 


Tipologia


Nombre d’expedients Total import adjudicat 


2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total 


Contractes (a) 
 - Adjudicats per procedim. negociat 
 - Adjudicats per procedim. obert 


Pròrrogues de contractes (a) 


Contractes menors (b) 


25 
19 
6 


1 


189 


28 
24 
4 


0 


185 


27 
20 


7 


3 


153 


80 
63 
17 


4 


527 


2.253 
1.051 
1.202 


71 


872 


1.328
976 
352 


0 


799 


1.780 
758 


1.022 


438 


806 


5.361
2.785
2.576 


509 


2.477 


Total contractes adjudicats i pròrrogues 215 213 183 611 3.196 2.127 3.024 8.347 


Convenis (c) Nombre d’expedients 


Total import formalitzat 


Despesa Ingrés 


2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total 


Total convenis 79 73 59 211 6.831 7.081 6.730 20.642 974 1.243 555.209 557.426 


Imports en milers d’euros, IVA exclòs.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades del Registre de contractes, del Registre de 

pròrrogues i del Registre de convenis de l’ATM.

Notes:

(a) Cal remarcar que per al conjunt dels exercicis 2010, 2011 i 2012, dels vuitanta expedients de contractes, tres 


són contractes de subministrament i els altres setanta-set, de serveis. Pel que fa a les quatre pròrrogues 
formalitzades, en tots els casos corresponen a pròrrogues de serveis adjudicats pel procediment negociat. 


(b) Els contractes menors es defineixen en funció de la quantia que la LCSP estableix en 50.000€ més IVA en cas 
de contractes d’obra i en 18.000 € més IVA per als contractes de serveis i de subministraments. 


(c) Els convenis presenten tipologies diverses (convenis marc, convenis d’adhesió al STI, convenis de col·la
boració, etc.) i no en tots els casos generen imports a cobrar o pagar entre les parts. En els casos que se’n 
generen, poden suposar per a l’ATM imports a pagar però també a cobrar. Per aquest motiu s’han recollit 
separadament els totals de despesa o d’ingrés que en el Registre de convenis es determinen per al conjunt de 
convenis. 


La mostra seleccionada s’ha obtingut a partir dels criteris següents: 


•	 Selecció de la mostra de contractes: per obtenir una mostra suficientment representa
tiva dels contractes adjudicats en els exercicis 2010, 2011 i 2012 s’han seleccionat, per 
cadascun dels anys, els expedients amb un import d’adjudicació superior a 90.000 €. 
Han estat seleccionats un total de dotze expedients. 


A més, dels deu adjudicataris que en el conjunt dels exercicis 2010, 2011 i 2012 pre
senten un import adjudicat acumulat superior a 145.000 €, quatre no tenen cap expe
dient superior a 90.000 €. Per a aquests quatre adjudicataris s’han seleccionat un total 
de nou expedients. 


Per a tres adjudicataris que presentaven imports adjudicats iguals o molt similars en 
cadascun dels tres exercicis, s’han seleccionat un total de nou expedients més. Fi
nalment, s’han seleccionat a l’atzar dos expedients més corresponents a dos adjudi
cataris per als quals no s’havia seleccionat cap expedient. 


Del total de les quatre pròrrogues de contractes formalitzades en els exercicis 2010 i 
2012, s’ha seleccionat la de major import. 
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Com a resultat d’aquesta selecció, la mostra, amb un total de trenta-tres expedients, 
està formada per onze expedients del 2010 per 1,70 M€, sis expedients del 2011 per 
0,41 M€ i setze expedients del 2012 per 1,62 M€. Dels trenta-tres expedients, onze 
corresponen a contractes adjudicats pel procediment obert, vint-i-un a contractes adju
dicats pel procediment negociat i un a la pròrroga d’un contracte que havia estat ad
judicat pel procediment negociat. La mostra, d’un total de 3,73 M€, representa un 
63,5% sobre el total de 5,87 M€ dels vuitanta contractes adjudicats i les quatre pròr
rogues formalitzades en els tres anys fiscalitzats. 


•	 Selecció de la mostra de contractes menors: amb la finalitat d’obtenir una mostra su
ficientment representativa dels cinc-cents vint-i-set expedients en total, s’han seleccio
nat seixanta-set expedients: divuit de l’exercici 2010, vint-i-sis de l’exercici 2011 i vint-i
tres de l’exercici 2012. La mostra s’ha obtingut seleccionant els vint-i-un expedients 
amb import igual o superior a 17.500 €.19 S’ha observat que aquests vint-i-un expedients 
corresponien a dinou proveïdors diferents i s’ha ampliat la mostra amb un total de vint-i
dos expedients, que són la resta d’expedients que en el 2010, el 2011 i el 2012 s’han 
adjudicat a aquests dinou proveïdors. 


A més, formant part dels onze proveïdors amb més concentració de contractes menors 
adjudicats en el 2010, el 2011 i el 2012, hi ha un total de cinc adjudicataris per als 
quals, amb l’aplicació dels anteriors criteris, no s’havia seleccionat cap expedient. D’a
quests cinc adjudicataris se n’han escollit tres a l’atzar i per a aquests s’han seleccionat 
vint-i-quatre expedients més. 


Com a resultat d’aquesta selecció, la mostra, amb un total de seixanta-set expedients 
de contractes menors corresponents a vint-i-dos proveïdors, totalitza 0,71 M€, que 
representa un 28,6% del total de 2,48 M€. 


•	 Selecció de la mostra de convenis: els criteris de selecció de la mostra dels convenis 
formalitzats no s’han centrat a obtenir una cobertura sobre els imports de despesa o 
d’ingrés sinó que els convenis s’han escollit de manera diversificada segons la seva 
tipologia i el concepte a què fan referència, tenint en compte el que s’ha esmentat en la 
nota c del quadre anterior.  


La mostra seleccionada la formen un total de vint convenis, que representen un 9,5% 
del nombre d’expedients de convenis formalitzats en els exercicis 2010, 2011 i 2012. 


4.2.2. Expedients de contractació 


La mostra seleccionada d’expedients de contractació adjudicats el 2010, el 2011 i el 2012 
i de pròrrogues formalitzades en aquests exercicis, es detalla a continuació amb el detall 
de si els contractes han estat adjudicats pels procediments obert o negociat o si es tracta 
d’una pròrroga: 


19. D’acord amb l’article 122 de la LCSP i l’article 138 del TRLCSP, el límit màxim per a poder tramitar un 
expedient com a contracte menor de serveis i subministraments és de 18.000 €, IVA exclòs.  
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Quadre 28. Mostra seleccionada d’expedients de contractació 


# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 


Procediment 
d’adjudicació 


Import 
adjudicat Concepte 


1 Calmell, SA 2010 Obert 619.084 Disseny i execució de la fase II del projecte comú del STI: Sistema de Seguretat únic 


2 Calmell, SA 2012 Obert 427.500 Disseny i execució de la fase III del projecte comú del STI: Sistema Interoperable únic 


3 ID Grup, SA 2010 Obert 161.947 Externalització del Sistema d’Ajut a l’Explotació 


4 Deloitte Advisory, SL 2012 Obert 158.400 Assistència tècnica per a la preparació dels Plecs de prescripcions tècniques i de clàu
sules administratives per a la licitació del projecte T-Mobilitat, nou sistema de gestió ta
rifària a la RMB i l’assessorament durant el procés de contractació 


5 Técnica y Proyectos, SA 2011 Obert 157.250 Assistència tècnica a l’ATM en el procés de seguiment, inspecció i control del mante
niment i la qualitat de l’explotació de les xarxes tramviàries i assessorament per al se
guiment econòmic, per a futures ampliacions i per a la gestió i actualització contractual 


6 Técnica y Proyectos, SA 2010 Obert 146.000 Assistència tècnica a l’ATM en el procés de seguiment, inspecció i control del manteni
ment i la qualitat de l’explotació de les xarxes tramviàries i assessorament per al segui
ment econòmic, per a futures ampliacions i per a la gestió i actualització contractual 


7 Técnica y Proyectos, SA 2012 Obert 145.000 Assistència tècnica a l’ATM en el procés de seguiment, inspecció i control del manteni
ment i la qualitat de l’explotació de les xarxes tramviàries i assessorament per al segui
ment econòmic, per a futures ampliacions i per a la gestió contractual 


8 Fundació Privada Institut 
Ildefons Cerdà 


2010 Obert 122.569 Assistència tècnica per al desplegament del Pla de Mobilitat, seguiment i actualització 
dels instruments de planificació, de les projeccions de mobilitat, consums i emissions del 
Pla, i adaptació de les mesures proposades als resultats obtinguts 


9 UTE: MCRIT, SL - Sener 
Ingeniería y Sistemas, SA – 
Transfer Enginyeria, SA 


2012 Obert 94.250 Assistència tècnica per al desplegament del Pla de Mobilitat, seguiment i actualització 
de les estratègies i mesures dels eixos d’actuació 3, 5 i 8, sinèrgies amb la resta d’eixos, 
adaptació de les mesures proposades al seu impacte sobre els objectius i proposta 
d’implantació 


10 Idom Ingeniería y Sistemas, 
SA 


2010 Obert 78.207 Assistència tècnica a l’ATM en el procés de seguiment i la supervisió de la qualitat dels 
serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya 
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# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 


Procediment 
d’adjudicació 


Import 
adjudicat Concepte 


11 Idom Ingeniería y Sistemas, 
SA 


2012 Obert 56.000 Assistència tècnica a l’ATM en el procés de seguiment i la supervisió de la qualitat dels 
serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya 


12 Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, SA 


2012 Pròrroga 313.786 Pròrroga per a l’exercici 2012 dels serveis postals per a la tramesa de la targeta T-12 


13 Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, SA 


2010 Negociat 307.875 Prestació dels serveis postals per a la tramesa de la targeta T-12 (2011) 


14 Zenith Media, SA 2010 Negociat 100.000 Planificació, mediació i inserció d’elements publicitaris en diversos mitjans i suports de 
comunicació per a la campanya institucional de promoció de la mobilitat sostenible i 
segura 


15 CCRTV Interactiva, SA 2011 Negociat 96.953 Connexió de l’ATM al servei de Teletext de Televisió de Catalunya 


16 Oracle Ibérica, SRL 2010 Negociat 76.920 Servei d’administració remota de les bases de dades Oracle del Sistema de Gestió de la 
Integració Tarifària, del Pla Director de Mobilitat, del Sistema d’Informació Geogràfica i 
del Sistema de Gestió Documental, any 2011 


17 Oracle Ibérica, SRL 2011 Negociat 64.950 Servei d’administració remota de les bases de dades Oracle del Sistema de Gestió de la 
Integració Tarifària, del Sistema d’Informació Geogràfica i del Sistema de Gestió Docu
mental, any 2012 


18 Oracle Ibérica, SRL 2012 Negociat 64.950 Suport avançat per a les bases de dades Oracle del Sistema de Gestió de la Integració 
Tarifària, del Sistema d’Informació Geogràfica i del Sistema de Gestió Documental, any 
2013 


19 Grupo Mecánica del Vuelo 
Sistemas, SA 


2012 Negociat 60.000 Servei de manteniment del calculador d’informació en temps real del Sistema d’Ajut a 
l’Explotació multiflota i dels serveis web 


20 Efeveema Gabinet d’Estudis 
d’Urbanisme, SL 


2012 Negociat 58.500 Assistència tècnica en l’assessorament del model tarifari i per a la coordinació de la im
plantació de la T-Mobilitat 


21 Gartner España, SL 2012 Negociat 50.619 Assessoria estratègica en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions 2012
2013 
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# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 


Procediment 
d’adjudicació 


Import 
adjudicat Concepte 


22 Copilux Ofimática, SL 2012 Negociat 50.265 Subministrament de quatre màquines fotocopiadores i els serveis de manteniment de la 
totalitat de les màquines fotocopiadores instal·lades a la seu i a l’àrea tècnica de l’ATM 


23 Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 


2010 Negociat 43.000 Assistència tècnica per a la realització de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2010 
(EMEF 2010) 


24 Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 


2011 Negociat 43.000 Assistència tècnica per a la realització de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2011 
(EMEF 2011) 


25 Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 


2012 Negociat 43.000 Assistència tècnica per a la realització de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2012 
(EMEF 2012) 


26 Grupo Mecánica del Vuelo 
Sistemas, SA 


2012 Negociat 30.000 Manteniment de panells d’informació a l’usuari del Sistema d’Ajut a l’Explotació (any 
2012) 


27 Grupo Mecánica del Vuelo 
Sistemas, SA 


2012 Negociat 25.000 Assistència tècnica per a la gestió del programari del Sistema d’Ajut a l’Explotació (any 
2012) 


28 J.C.S. 2010 Negociat 24.138 Assistència tècnica per a la realització de les tasques de suport tècnic de seguiment del 
Pla Director de Mobilitat durant l’any 2010 


29 J.C.S. 2011 Negociat 24.000 Assistència tècnica per a la realització de les tasques de suport tècnic de seguiment del 
Pla Director de Mobilitat durant l’any 2011 


30 J.C.S. 2012 Negociat 24.000 Assistència tècnica per a la realització de les tasques de suport tècnic de seguiment del 
Pla Director de Mobilitat durant l’any 2012 


31 Esri-España Geosistemas, SA 2010 Negociat 19.695 Manteniment i actualització de les llicències d’ESRI per al Sistema d’Informació 
Geogràfica i per al Sistema de Gestió Documental (any 2011) 


32 Esri-España Geosistemas, SA 2011 Negociat 19.095 Manteniment i actualització de les llicències d’ESRI (any 2012) 


33 Esri-España Geosistemas, SA 2012 Negociat 19.095 Manteniment i actualització de les llicències d’ESRI (any 2013) 


Total mostra 3.725.048 


Imports en euros, IVA exclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades del Registre de contractació i de pròrrogues facilitats per l’ATM i de documentació analitzada per a la 

fiscalització. 
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De l’anàlisi dels trenta-tres expedients que integren la mostra cal assenyalar el següent: 


Errades en el Registre de contractes 


S’ha observat que per a l’expedient 22 l’ATM, en el seu Registre de contractes recull 
dades incorrectes perquè no estan actualitzades. Així, si bé inicialment es va adjudicar el 
subministrament i manteniment de màquines fotocopiadores a l’empresa Copilux Ofimà
tica, SL per 50.265 €, un licitador va recórrer l’adjudicació i, finalment, l’adjudicatària va 
ser l’empresa Maieroffice SL, per 43.489 €. Malgrat això, el Registre de contractes manté 
el nom i l’import de l’adjudicació inicial. 


Procediment d’adjudicació 


En relació amb els vint-i-un expedients de la mostra tramitats pel procediment negociat 
s’ha analitzat la justificació de l’elecció del procediment negociat sense publicitat prèvia 
(expedients del 13 al 33). Un cop analitzats es conclou que, en termes generals, la utilit
zació del procediment negociat sense publicitat prèvia és correcta, però tenint en compte 
els casos que seguidament es remarquen: 


•	 Els expedients 28, 29 i 30 corresponen a serveis que, d’acord amb els respectius 
informes de necessitat, l’ATM ha de rebre de manera continuada, cada exercici. Per a 
aquest grup d’expedients hauria estat adequat contractar els serveis de manera con
junta almenys per als tres exercicis. Amb això, l’import acumulat superaria el límit le
galment establert de 60.000 € a partir del qual cal seguir un procediment negociat però 
amb publicitat prèvia. 


•	 En l’expedient 21 s’ha utilitzat del procediment negociat sense publicitat a l’empara del 
que disposa l’article 170.d del TRLCSP, d’acord amb el qual sols es pot fer l’adju
dicació a un empresari determinat. Malgrat això, els informes del cap del Servei de 
Sistemes (Informe de necessitat del servei i de raonabilitat del procediment i Informe 
tècnic d’adjudicació) no inclouen, a parer de la Sindicatura de Comptes, arguments 
suficients per fonamentar la utilització del procediment negociat sense publicitat en 
l’esmentat article. 


Plecs de clàusules administratives particulars 


a) En relació amb els onze expedients de la mostra tramitats pel procediment obert cal 
destacar el següent: 


•	 En els expedients 3, 6, 8 i 10, en la clàusula dels PCAP referent a la solvència 
tècnica i professional es requereix acreditar que es disposa d’una oficina ubicada 
en la Regió Metropolitana de Barcelona, fet que es considera que vulnera la lliure 
concurrència. S’ha observat que en els expedients 5, 7 i 11, referent als mateixos 
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serveis que els expedients 6 i 10 però per a exercicis posteriors, i tramitats en el 
2011 i en el 2012, ja no s’inclou aquest requisit en els PCAP. 


•	 Els PCAP dels expedients oberts de la mostra tramitats el 2011 i el 2012 espe
cifiquen els membres de la Mesa de Contractació, fet que encara no s’especificava 
en els expedients 1, 3, 6, 8 i 10, tramitats en el 2010, fet que representava una 
mancança de la informació que caldria recollir en els PCAP. 


•	 Dels onze expedients sols l’expedient 4 preveu en el PCAP uns criteris de valoració 
que donen major ponderació als que poden ser valorats de manera objectiva per 
mitjà de xifres, percentatges o aplicant fórmules que als que la seva valoració depèn 
d’un judici de valor. Dels altres deu expedients, l’expedient 10 dóna més ponderació 
als que depenen d’un judici de valor, mentre que els nou expedients restants, ator
guen la mateixa ponderació a uns criteris i altres. D’acord amb els articles 134 de la 
LCSP i 150 del TRLCSP, l’ATM havia de donar preponderància als criteris que es 
poden valorar de manera objectiva. A més, en casos com el de l’expedient 10, havia 
de seguir la tramitació prevista en els esmentats articles que requereixen constituir 
un comitè d’experts per a la valoració. 


•	 En les anàlisis d’exercicis anteriors s’ha observat una millora en els PCAP quant al 
grau de desglossament dels criteris de valoració en subcriteris i, en alguns casos, 
d’aquests subcriteris en altres paràmetres de nivell inferior. Tot i això, en alguns 
PCAP el grau de desglossament segueix essent, però, insuficient i genèric. A més, 
en els casos en què s’inclou com a criteri de valoració les possibles millores que pu
guin plantejar els licitadors (expedients 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 11) els PCAP no inclouen 
cap especificació en relació amb quins elements del contracte es poden presentar 
millores o quins requisits, limitacions o modalitats de millora seran admesos. 


b) En relació amb els vint-i-un expedients de la mostra tramitats pel procediment negociat 
cal destacar el següent: 


•	 En els expedients 28 i 29, en la clàusula referent a la solvència tècnica i professional 
es requereix acreditar que es disposa d’una oficina ubicada en la Regió Metropo
litana de Barcelona, fet que vulnera la lliure concurrència. S’ha observat però, que 
els PCAP de l’expedient 30, referent als mateixos serveis per a l’exercici 2012, ja no 
inclouen aquesta clàusula. 


•	 Dels vint-i-un expedients seleccionats que s’han tramitat pel procediment negociat, 
només en nou casos (expedients 14, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 i 30) s’han demanat 
ofertes.20 Els PCAP d’aquests expedients inclouen els criteris econòmics i tècnics 


20. Dels vint-i-un expedients, nou inclouen en el PCAP criteris de valoració. Els altres dotze expedients per als 
quals s’ha seguit el procediment negociat sense publicitat però que en els seus PCAP no inclouen criteris de 


.../... 
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ponderats que s’utilitzaran per a la valoració de les ofertes però no especifiquen 
quins són els elements susceptibles de negociació. 


•	 Els PCAP dels expedients que han seguit el procediment negociat haurien de donar 
preponderància als criteris que poden ser valorats de manera objectiva, per sobre 
d’aquells criteris que depenen d’un judici de valor. S’ha observat que dels nou ex
pedients seleccionats que han seguit el procediment negociat i que preveuen en els 
PCAP criteris de valoració, sols es compleix aquesta major ponderació per a criteris 
valorables de manera objectiva en dos casos (expedients 14 i 22). 


•	 Els PCAP dels expedients que han seguit el procediment negociat haurien de pre
veure un major grau de desglossament dels criteris de valoració en subcriteris i 
d’aquests en paràmetres de nivell inferior. Si bé en certs casos s’ha observat un 
major desglossament, segueix essent insuficient i genèric. A més, pel que fa al 
criteri Millores, els PCAP que el preveuen (expedients 14, 20, 22, 23, 24, 25, 29 i 30) 
no inclouen cap especificació en relació amb quins elements del contracte es 
poden presentar millores o quins requisits, limitacions o modalitats de millora seran 
admesos. 


Informes de valoració de les ofertes rebudes 


a) En relació amb els onze expedients de la mostra tramitats pel procediment obert, a 
criteri de la Sindicatura, la motivació de les puntuacions atorgades en els informes de 
valoració és insuficient. Així, per a cadascun dels criteris i subcriteris de valoració els 
informes inclouen comentaris que permeten deduir la puntuació que s’atorga per a un 
subcriteri, a una o altra proposta, però no se’n desprèn una motivació suficient quant a 
la gradació dels punts atorgats. A més, s’han observat casos en què un mateix co
mentari dóna lloc a puntuacions diferents. També s’ha observat que per a determinats 
subcriteris els comentaris són descriptius i no qualifiquen o valoren i, per tant, no 
queda clara la relació amb la puntuació atorgada. 


b) Dels vint-i-un expedients de la mostra tramitats pel procediment negociat sense publi
citat, sols set han estat objecte d’informe de valoració comparada entre les ofertes re
budes dels diferents convidats (expedients 14, 20, 22, 23, 24, 29 i 30). En dos casos 
(expedients 25 i 28) dels empresaris convidats només ha presentat oferta un. En els 
dotze casos restants no ha existit cap informe de valoració comparativa ja que són ex
pedients fonamentats en l’especificitat tècnica o l’existència d’un únic empresari capaç 
de prestar els serveis. 


valoració, són els que han fonamentat l’aplicació de l’esmentat procediment en l’especificitat tècnica o d’únic 
empresari existent amb possibilitat de prestar el servei. 
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En els set informes de valoració comparada d’ofertes rebudes s’ha observat que en 
tres casos (expedients 20, 29 i 30) la valoració no està motivada. En els altres casos 
(expedients 14, 22, 23 i 24) s’han observat breus comentaris amb qualificatius que 
justifiquen d’alguna manera la major o menor puntuació atorgada, però que la Sindi
catura considera encara insuficients com a suport d’una correcta motivació. 


Respecte dels expedients 25 i 28, en els quals es van demanar quatre i tres ofertes, 
respectivament, però en què només es va presentar un licitador, cal dir que el com
pliment efectiu del principi de concurrència fa aconsellable que, si s’han sol·licitat ofer
tes a tres empreses capacitades i cap de les tres la presenta, se sol·liciti a altres 
empreses, sempre que sigui possible, per aconseguir com més ofertes millor. 


Altres aspectes formals 


Cal remarcar aspectes en relació amb la recepció dels serveis i amb la informació a apor
tar a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya (JCCAC): 


Recepció de serveis 


Respecte d’exercicis anteriors s’ha observat una millora en la recepció de serveis, ja que 
l’ATM ha formalitzat l’informe de conformitat del servei rebut i de la liquidació del con
tracte, i l’ha comunicat al contractista. Amb tot, cal remarcar els fets següents: 


•	 Per als expedients 1, 3 i 10 els terminis d’execució de la prestació del serveis eren 
quinze mesos, dos anys i un any, respectivament. Els informes de conformitat i liqui
dació recullen la data de finalització dels treballs i d’això es desprèn que els terminis 
previstos en els contractes han estat superats en un mes i mig, en quatre mesos i en 
dos mesos, respectivament. Tot i que els informes de conformitat i liquidació esta
bleixen que els serveis s’han rebut satisfactòriament, caldria que esmentessin els mo
tius de l’endarreriment. A més, caldria haver formalitzat un document intern del cap de 
l’àrea tècnica corresponent que expliqués els motius de l’endarreriment i, si s’es
caigués, un document d’ampliació del termini signat pel contractista i l’ATM. 


•	 Per als expedients 8 i 9 els terminis d’execució eren nou mesos i vuit mesos, respec
tivament. En aquests dos casos, davant l’endarreriment, s’han formalitzat correcta
ment informes interns del cap de l’àrea tècnica corresponent que analitzen els motius 
de l’endarreriment (no imputables ni a l’ATM ni al contractista) i proposen l’ampliació 
del termini d’execució sense que això representi cap increment del cost previst en 
contracte. També s’han formalitzat entre les parts els documents d’ampliació de ter
mini. Però finalment, els informes de conformitat recullen unes dates de finalització 
dels treballs que superen els nous terminis en un mes i mig en l’expedient 8 i en un 
mes, en l’expedient 9. Tot i que els informes de conformitat i liquidació estableixen 
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que els serveis s’han rebut satisfactòriament, caldria que concretessin els motius de 
l’endarreriment.  


•	 Per a l’expedient 4, davant l’endarreriment, també s’ha formalitzat l’informe intern del 
cap de l’àrea tècnica corresponent. En aquest cas però, es formalitza entre les parts 
l’ampliació del termini juntament amb una modificació que suposa un augment del 10% 
en el cost previst. Aquesta modificació compleix els requisits i el límit previstos en 
l’article 107 del TRLCSP. El termini d’execució dels serveis d’aquest expedient, un cop 
ampliat, va més enllà de la data d’aquesta fiscalització i per tant no es disposa de 
l’informe de conformitat i liquidació. 


Informació a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya (JCCAC) 


D’acord amb l’article 30 de la LCSP i del TRLCSP, i amb l’article 3 del Decret 376/1996, 
del 2 de desembre, de reestructuració de la JCCAC, l’ATM ha d’informar la JCCAC dels 
contractes que ha adjudicat dins el termini de dos mesos a comptar des de la forma
lització del contracte i, dins del termini d’un mes en casos de modificacions, pròrrogues o 
variacions de terminis. En la revisió de l’aplicació de la JCCAC s’ha observat que l’ATM ha 
informat de l’adjudicació dels contractes i de la pròrroga (expedient 12) dels trenta-tres 
expedients de la mostra seleccionada, però no ha estat possible verificar en quina data 
ho ha fet ja que no en queda constància en l’aplicació. 


4.2.3. Expedients de contractes menors 


A continuació es presenta la mostra dels seixanta-set expedients seleccionats dels tra
mitats com a contractes menors. 


Quadre 29. Mostra seleccionada d’expedients de contractes menors 


# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 


Import 
adjudicat Concepte 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


MCRIT, SL 


MCRIT, SL 


MCRIT, SL 


MCRIT, SL 


MCRIT, SL 


MCRIT, SL 


2010 


2010 


2011 


2011 


2012 


2012 


11.960 


9.864 


9.864 


12.434 


9.854 


8.594 


Grup d’indicadors de mobilitat i conjuntura 


Elaboració d’informes quadrimestrals i 
anuals 


Estudi d’indicadors de mobilitat i conjuntura 


Anàlisi d’evolució de trànsit per corredors 


Informe de mobilitat d’indicadors i conjuntu
ra, 2012 


Treballs de desplegament del Pla Director de 
Mobilitat 2012 


7 


8 


9 


10 


11 


Traffic24, SLL 


Traffic24, SLL 


Traffic24, SLL 


Traffic24, SLL 


Traffic24, SLL 


2010 


2010 


2011 


2011 


2012 


17.900 


5.172 


10.000 


12.000 


13.000 


Despeses en missatgeria, any 2010 


Servei missatgeria T-12, 2010 


Despeses en missatgeria, any 2011 


Servei missatgeria T-12, 2011 


Despeses en missatgeria, any 2012 
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# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 


Import 
adjudicat Concepte 


12 


13 


14 


Pauta Estratègies de Comunicació, 
SL 


Pauta Estratègies de Comunicació, 
SL 


Pauta Estratègies de Comunicació, 
SL 


2010 


2011 


2012 


17.900 


17.904 


16.433 


Edició de la Memòria 2009 d’activitat de 
l’ATM 


Edició de la Memòria 2010 d’activitat de 
l’ATM 


Edició de la Memòria 2011 d’activitat de 
l’ATM 


15 


16 


17 


18 


Service Point Facilities Management 
Ibérica, SA 


Service Point Facilities Management 
Ibérica, SA 


Service Point Facilities Management 
Ibérica, SA 


Service Point Facilities Management 
Ibérica, SA 


2010 


2011 


2012 


2012 


17.900 


12.000 


10.000 


7.368 


Despeses en còpies, any 2010 


Despeses en còpies, any 2011 


Despeses en còpies, any 2012 


Documentació Pla Director d’Infraestructures 
2011-2020 


19


20


21 


22


23


24


25 


26


27


 M.B.P. 


M.B.P. 


M.B.P. 


M.B.P. 


M.B.P. 


M.B.P. 


M.B.P. 


M.B.P. 


M.B.P. 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


8.300 


5.400 


4.100 


1.800 


5.400 


8.300 


1.800 


1.560 


9.340 


Nova estructura per millorar els paràmetres 
de visualització 


Visualitzador on-line de fitxers PDF 


Adaptació de versions castellana i anglesa de 
la web de l’ATM 


Actualització de la web de l’ATM 


Implementació a la web de fitxers PDF amb 
visualització on-line 


Adaptació i programació íntegra del website 
ATM.cat 


Manteniment de la base de dades de la T-12 


Hosting i servidor virtual ISP Linux, 2011 


Optimització de recursos de la web de l’ATM 


28


29


30 


 Nexus Geografics, SL 


 Nexus Geografics, SL 


Nexus Geografics, SL 


2010 


2012 


2012 


10.060 


17.500 


17.600 


Actualització de llicències GIS Teleatlas 


Obtenció d’informació de mobilitat amb 
navegadors 


Exportació de dades del SAE en diversos 
formats 


31 


32 


33 


34 


35 


Corporación Travel Partners, SA 


Corporación Travel Partners, SA 


Corporación Travel Partners, SA 


Corporación Travel Partners, SA 


Corporación Travel Partners, SA 


2010 


2010


2011 


2011


2011 


15.000 


18.000 


2.000 


7.000 


2.000 


Allotjament personal de l’ATM, 2010 


Bitllets d’avió 2010 


Allotjament personal de l’ATM, 2011 


Bitllets d’avió 2011 


Allotjament personal de l’ATM, 2011 


36 


37 


38 


Serikat Consultoría e Informática, SA 


Serikat Consultoría e Informática, SA 


Serikat Consultoría e Informática, SA 


2010 


2010 


2012 


17.900 


6.447 


16.676 


Manteniment per a la web, T-12 


Captura d’informació per a la web, T-12 


Manteniment del sistema d’emissió de títols 
T-12 


39 


40 


41 


Assessoria d’Infraestructures i Mobi
litat, SL 


Assessoria d’Infraestructures i Mobi
litat, SL 


Assessoria d’Infraestructures i Mobi
litat, SL 


2010 


2011 


2012 


15.300 


17.800 


3.870 


Adequació nous serveis TP Pi Can Sant Joan 


Actuacions estratègiques per a la xarxa de 
carrils de bicicleta interurbana de la RMB 


Alternatives del traçat de carrils bici en la 
connexió Barcelona-Esplugues 
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# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 


Import 
adjudicat Concepte 


42 


43 


Ingeniería de Tráfico, SL  


Ingeniería de Tráfico, SL  


2010 


2012 


14.900 


17.500 


Disseny i localització de semàfors en carre
teres de la RMB 


Desplegament a 2013-2018 del Pla Director 
de Mobilitat 2007-2012 en la RMB 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


GMV Soluciones Globales Internet, SA 


GMV Soluciones Globales Internet, SA 


GMV Soluciones Globales Internet, SA 


GMV Soluciones Globales Internet, SA 


GMV Soluciones Globales Internet, SA 


GMV Soluciones Globales Internet, SA 


GMV Soluciones Globales Internet, SA 


GMV Soluciones Globales Internet, SA 


GMV Soluciones Globales Internet, SA 


2010 


2010 


2010 


2010 


2011 


2011 


2011 


2011 


2012 


6.850 


1.997 


6.850 


2.767 


1.018 


1.018 


6.850 


2.495 


686 


Servei de suport per a les infraestructures de 
la xarxa 2010 


Manteniment i suport tècnic de dos firepass 
fins a l’octubre del 2011 


Servei de suport per a les infraestructures de 
la xarxa 


Servei de suport per Checkpoint i Nokia IP390 


Manteniment i suport tècnic de dos firepass 
fins a l’octubre del 2012 


Manteniment i suport tècnic de dos firepass 
fins a l’octubre del 2012 


Servei de suport per a les infraestructures de 
la xarxa 


Servei de suport per Checkpoint i Nokia IP390 


Manteniment certificat digital per al servidor 
web 


53 


54 


Adecco, TT, SA 


Adecco, TT, SA 


2012 


2012 


12.000 


18.000 


Cobertura de la centraleta ATM 2012 


Assistència tècnica en matèria de 
contractació administrativa 


55 


56


57 


58


Informática Industrial IN2, SA 


 Informática Industrial IN2, SA 


Informática Industrial IN2, SA 


 Informática Industrial IN2, SA 


2011 


2011 


2011 


2012 


2.263 


1.017 


2.048 


18.000 


Ordinador amb l’aplicació Visum SC 


Adquisició ordinador portàtil Toshiba NB 500 


Adquisició projector per a l’ATM 


Material informàtic 2012 


59 Altraforma, SA 2012 18.000 Campanyes noves tarifes Rodalies RENFE 


60 Deloitte, SL 2012 18.000 Informe models App- nou sistema de gestió 
tarifària 


61 Aefe Ofimática, SL 2010 18.000 Despeses en còpies 2010 


62 Egis Rail, SL 2012 17.990 Model de gestió de serveis de Rodalies 
RENFE 


63 Geovincles, SL 2012 17.952 Diagnosis xarxa viària RMB per al nou Pla 
Director d’Infraestructures 2013-2018 


64 MediaActive Servicios Informáticos, 
SL 


2012 17.950 Edició fulletons tarifes 2012 per a FM/FN 


65 Gaps, Política i Societat, SL 2012 17.820 Anàlisi d’imatge de Rodalies de Catalunya 


66 A.P.L. 2012 17.500 Assistència tècnica per al procés participatiu 
del Pla Director de Mobilitat 


67 Gabinet d’Estudis d’Urbanisme, SL 2012 17.500 Assistència tècnica projecte T-Mobilitat 


Total mostra 710.270 


Imports en euros, IVA exclòs.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades del Registre de contractació facilitades per l’ATM 

i de la documentació analitzada per a la fiscalització.
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De la fiscalització d’aquesta mostra d’expedients es poden fer les observacions següents: 


Errades en el Registre de contractes menors 


Dels seixanta-set expedients de contractes menors seleccionats, dos estaven duplicats 
en el Registre de l’ATM. Així, els contractes menors que consten en la mostra se
leccionada com a expedients 19 i 20, han estat duplicats en el Registre de contractes 
menors i, els duplicats, també havien estat seleccionats i consten en la mostra com a 
expedients 23 i 24, per un total de 13.700 €. Encara que consten conceptes diferents, són 
els mateixos.  


Els expedients 48 i 49, de 1.018 € cadascun, no són una duplicitat i, per tant, no suposa 
cap impacte en el total de l’import adjudicat de la mostra seleccionada ni en el Registre 
de contractes menors. El que s’ha observat és que, a la pràctica, es tracta d’un únic 
expedient adjudicat per 2.036 € que, de manera errònia, s’ha inclòs en el Registre dividit 
en dos expedients. 


D’acord amb el que s’ha exposat, el Registre de contractes menors que per al conjunt 
dels exercicis 2010, 2011 i 2012 recull un nombre total d’expedients, que segons consta 
en el quadre 27 és de cinc-cents vint-i-set, amb un import adjudicat de 2,48 M€, hauria 
d’haver recollit cinc-cents vint-i-quatre expedients i un import adjudicat de 2,46 M€. 


Com a conseqüència d’això, de la mostra seleccionada de seixanta-set expedients amb 
un import adjudicat de 710.270 €, únicament s’han obtingut i analitzat seixanta-quatre 
expedients per un import adjudicat de 696.570 €. 


Fraccionament de l’objecte dels contractes 


S’han observat diversos aspectes relacionats amb l’objecte dels serveis o dels béns ad
quirits, amb el seu cost i amb les dates d’execució, dels quals, en opinió de la Sindicatura 
de Comptes, es desprèn que l’ATM podria haver fraccionat l’objecte. Aquesta observació 
es fa en relació amb sis proveïdors i, concretament per als grups d’expedients següents: 
expedients 1, 2, 3 i 5, expedients 7, 8, 9, 10 i 11, expedients 12, 13 i 14, expedients 15, 16 
i 17, expedients 19, 20, 21, 22, 26 i 27 i expedients 36 i 37. 


Cadascun d’aquests grups d’expedients superen els 18.000 €, sense superar però els 
60.000 €.21 Per tant, caldria haver-los tramitat mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat i no de manera fraccionada com a contractes menors. Cal remarcar que els 
fraccionaments esmentats tenen el seu origen fonamentalment en el fet de contractar 


21. La LCSP en els articles 122 i 161 i el TRLCSP en els articles 138 i 177 estableixen en 18.000 €, IVA exclòs, 
el límit màxim per poder tramitar els expedients com a contractes menors de serveis i subministraments i, en 
60.000 €, IVA exclòs, el límit màxim per poder-los tramitar mitjançant el procediment negociat sense publicitat. 
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serveis per a un any mitjançant contractes menors mentre que l’ATM ha de rebre aquests 
serveis de forma continuada en el temps i per un període que excedeix l’any.  


En els casos d’aquests proveïdors o d’altres dels seleccionats, com els de serveis per 
despeses de viatges, els de serveis de suport i manteniment informàtic, els d’adquisicions 
d’ordinadors i material informàtic, els de serveis de missatgeria o de fotocòpies, caldria fer 
un pressupost global a priori de les comandes a realitzar durant cada exercici i contractar 
aquests serveis i subministraments mitjançant procediment obert o negociat, ja que això 
garantiria una major transparència. 


Altres aspectes relacionats amb el control intern 


Pel que fa als mecanismes de control intern, el document model de l’ATM de tramitació 
interna per als expedients de contractes menors inclou tres grans apartats: la proposta de 
contractació per part de la unitat que en justifica la necessitat, el certificat d’existència de 
crèdit de la unitat d’Administració i la resolució d’aprovació i autorització per part de 
l’òrgan de contractació. 


Cal remarcar que en anteriors informes la Sindicatura de Comptes havia assenyalat que 
en aquesta tramitació interna hi havia certes debilitats de control i mancances que es 
repetien per a un nombre significatiu d’expedients seleccionats. En la revisió de la mostra 
seleccionada de contractes menors del 2010, el 2011 i el 2012, s’ha pogut observar una 
millora significativa, ja que, si bé se segueixen detectant algunes de les mancances 
remarcades en exercicis anteriors, aquestes es donen en un nombre molt més reduït de 
casos. Així, en relació amb aquestes mancances s’ha observat el següent: 


•	 En dos expedients (expedients 26 i 33) en l’apartat de proposta de contractació de la 
unitat que en justifica la necessitat, la data és posterior a les dates de les factures. En 
aquests dos casos les dates dels altres dos apartats del document model també pre
senten dates posteriors a les dates de les factures; això, a excepció de l’apartat de 
certificat d’existència de crèdit de l’expedient 26, on no consta cap data. 


•	 En tres expedients manca la signatura en determinats apartats del document. En els 
expedients 16 i 52, en l’apartat del certificat d’existència de crèdit, hi manca la 
signatura del responsable del pressupost, mentre que en els expedients 41 i 52, en 
l’apartat de la resolució d’aprovació i autorització, hi manca la signatura de la Direcció 
General. 


4.2.4. Expedients de convenis 


S’ha seleccionat una mostra de vint convenis formalitzats en el 2010, el 2011 i el 2012. La 
fiscalització dels convenis ha consistit a analitzar si aquests convenis queden o no ex
closos de l’àmbit d’aplicació de la LCSP o del TRLCSP, d’acord amb el que aquestes nor
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mes estableixen. Cal concloure que els convenis revisats de la mostra analitzada han 
estat degudament formalitzats com a tals, ja que, per l’objecte, queden exclosos de 
l’àmbit d’aplicació de la legislació que regula la contractació. 


5. ALTRES ACTUACIONS 


Les actuacions de l’ATM en relació amb les inversions i l’explotació dels sistemes tram
viaris del Trambaix i del Trambesòs i amb la contractació, formalitzada com a rènting, del 
subministrament i manteniment d’unitats de tren per a diverses línies de metro de Bar
celona, són fets d’unes magnituds que requereixen una anàlisi específica, ja que inci
deixen i incidiran en l’activitat i en l’estructura economicofinancera del Consorci. 


5.1. TRAMBAIX I TRAMBESÒS 


En els anteriors informes de fiscalització la Sindicatura de Comptes es va recollir el se
guiment i actualització del cost previst de les obres dels dos sistemes tramviaris, 
Trambaix i Trambesòs, així com els corresponents pagaments. També es va analitzar la 
tarifa tècnica que l’ATM va començar a pagar als operadors des de l’entrada en 
funcionament del servei de transport de viatgers. A més, en relació amb el Trambesòs, es 
feia l’anàlisi corresponent als litigis en relació amb el procés d’expropiació de dues 
finques. A continuació es fa el seguiment d’aquests tres aspectes en els exercicis 2010, 
2011 i 2012. 


5.1.1. Cost previst de les obres, fonts de finançament i pagaments  


En l’informe 24/2011 de la Sindicatura de Comptes, referent als exercicis 2008 i 2009 
(epígrafs 5.1.1 i 5.2.1) es va remarcar que s’havien formalitzat els documents de 
tancament del cost de les obres tant del Trambaix com del Trambesòs. El cost final previst 
estava quantificat en 300,88 M€ per al Trambaix i en 264,48 M€, per al Trambesòs. També 
s’hi detallaven les diferents fonts d’origen dels recursos i el cost financer, previst per 
87,97 M€ i 126,77 M€, respectivament. Això portava a un cost total previst per al Trambaix 
de 388,85 M€ i, per al Trambesòs, de 391,25 M€. 


Pel que fa als diferents orígens de fons de finançament s’assenyalava que la gran part 
provenia de plurianualitats aprovades per acords de Govern de la Generalitat de 
Catalunya: el 70,8% en el cas del Trambaix i el 73,1% del cost del Trambesòs. 


Entre els exercicis 2010 i 2012 no s’ha generat cap variació en les obres o el seu preu que 
hagi suposat un increment del seu cost. Amb tot, en l’exercici 2011, l’ATM, ha hagut d’a
jornar, del total de 45,21 M€ a pagar, 15,48 M€ (8,72 M€ d’ajornament d’anualitats del 
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Trambaix i 6,76 M€ d’anualitats del Trambesòs). Aquest ajornament és conseqüència que 
la Generalitat de Catalunya ha ajornat les aportacions previstes a fer a l’ATM. 


Així, el 18 de novembre del 2011 se signen les modificacions dels convenis entre l’ATM i 
les dues adjudicatàries de la concessió de cadascun dels sistemes tramviaris (TM, SA i 
TM del Besòs, SA) en els termes fixats prèviament pels acords de Govern del 20 de 
setembre del 2011 i del 25 d’octubre del 2011. Amb això es preveu que l’ATM cobri de la 
Generalitat de Catalunya i pagui a les empreses adjudicatàries el total dels 15,48 M€ 
ajornats en el 2011, de manera fraccionada entre el 2012 i el 2017. Això ha suposat el 
següent: 


•	 El cost total previst, a pagar en diferents anualitats fins al 2021, s’ha incrementat en 
3,35 M€ (1,89 M€ en el Trambaix i 1,46 M€ en el Trambesòs). Així, el cost total previst 
dels dos sistemes tramviaris, que era de 780,10 M€ (388,85 M€ del Trambaix i 
391,25 M€ del Trambesòs), ha passat a ser de 783,45 M€ (390,74 M€ del Trambaix i 
392,71 M€ del Trambesòs). 


•	 Els imports que per al període 2010-2012 estaven previstos que l’ATM havia de cobrar 
de la Generalitat de Catalunya i pagar als adjudicataris del dos sistemes tramviaris per 
un total de 131,64 M€ (en el 2010, 41,22 M€; en el 2011, 45,21 M€, i en 2012, 45,21 M€) 
finalment han estat de 119,29 M€ (en el 2010, 41,22 M€; en el 2011, 29,73 M€ i en el 
2012, 48,34 M€). 


5.1.2. Evolució de la tarifa tècnica 


Des de l’exercici 2004, amb l’entrada en funcionament del servei de transport de viatgers 
en els primers trams tant del Trambaix com del Trambesòs, l’ATM ha de pagar a 
l’operador mensualment unes quantitats per tal de fer front a les despeses d’explotació i el 
benefici industrial, així com el cànon d’amortització. Seguidament es presenta l’evolució 
de la tarifa tècnica anual i dels seus principals components, entre 2009 i 2012, del 
Trambaix i del Trambesòs: 


Quadre 30. Evolució de les tarifes tècniques del Trambaix i del Trambesòs 


Trambaix 2009 2010 2011 2012 


Despeses (b) 


Benefici industrial 
Total despeses (I) 


Ingressos tarifaris 


(Despeses STI a càrrec ATM) 
Total ingressos (II) 


27,68 


1,31 
28,99


8,26 


(0,45) 
7,81 


27,31


1,35 
28,66 


8,16 


(0,44) 
7,72 


29,93 


1,51 
31,44 


8,18 


(0,44) 
7,74 


30,68 


1,53 
32,21 


8,66 


(0,49) 
8,17 


Total Tarifa tècnica Trambaix (I-II) (a) 21,18 20,94 23,70 24,04 


.../... 
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Trambesòs 2009 2010 2011 2012 


Despeses (b) 


Benefici industrial 


Total despeses (III) 


Ingressos tarifaris 


(Despeses STI a càrrec ATM) 


Total ingressos (IV) 


27,69 


1,37 


29,06 


3,44 


(0,18) 


3,26 


27,55


1,38 


28,93 


3,61 


(0,19) 


3,42 


26,93 


1,44 


28,37 


3,71 


(0,20) 


3,51 


28,76 


1,38 


30,14 


3,78 


(0,21) 


3,57 


Total Tarifa tècnica Trambesòs (III-IV) (a) 25,80 25,51 24,86 26,57 


Imports en milions d’euros, IVA exclòs.

Notes: 

(a) La tarifa tècnica es recull sense IVA i, per tant, coincideix amb l’import de la despesa comptabilitzada 


en les Transferències corrents a altres empreses detallat en el quadre 11. 
(b) En el concepte Despeses s’inclouen les despeses d’explotació i el cànon d’amortització, però també 


regularitzacions diverses per altres ingressos o despeses no previstos, per penalitzacions en relació 
amb la qualitat del servei, etc. 


En l’anàlisi de l’evolució de les despeses per transferències corrents a altres empreses de 
l’epígraf 2.4.1 ja s’ha fet esment de l’augment de la tarifa tècnica del Trambaix en el 2011 
respecte del 2010, així com de la seva justificació. 


L’evolució del nombre de validacions en els quatre darrers anys, del 2009 al 2012, ha 
estat la següent: 


Quadre 31. Evolució de les validacions del Trambaix i del Trambesòs 


Trambaix Trambesòs 


Any Validacions Any Validacions 


2009


2010


2011


2012


 16.266.037 


 15.835.723 


 16.142.463 


 16.000.347 


2009 


2010 


2011 


2012 


7.679.556 


7.985.513 


8.053.511 


7.661.827 


5.1.3.	 Litigis per expropiacions de dues finques relacionades amb el 
Trambesòs 


En l’informe 31/2010 de la Sindicatura de Comptes, referent als exercicis 2006 i 2007, es 
van analitzar els litigis que mantenia l’ATM en relació amb el procés d’expropiació de 
dues finques propietat d’ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) en la zona de 
Sant Adrià del Besòs, que l’ATM necessitava ocupar per poder ubicar les cotxeres del 
Trambesòs, en un cas, i la parada-intercanviador de l’estació de RENFE de Sant Adrià del 
Besòs, en l’altre. 
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En els anys 2006 i 2007, ADIF havia interposat dos recursos contenciosos administratius 
davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra 
les respectives resolucions del Jurat d’Expropiació de Catalunya que valorava cadascuna 
de les finques en 0,74 M€ i 0,56 M€. Els imports quantificats per ADIF eren 7,99 M€ i 
13,90 M€. 


En l’informe 24/2011, referent als exercicis 2008 i 2009, es va fer el seguiment de la trami
tació d’aquests recursos. A continuació s’actualitzen els fets esdevinguts fins al desembre 
del 2013. 


•	 Finca 1: per a la finca amb preu just valorat en 0,74 M€ i que l’ADIF valorava en 7,99 M€ 
(d’ara endavant Finca 1) el TSJC va dictar sentència, el novembre del 2009, que 
desestimava el recurs d’ADIF. L’ADIF va recórrer aquesta sentència mitjançant recurs 
de cassació davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem (TS), recurs 
que va ser admès a tràmit el juny del 2010. 


El 20 de novembre del 2012 el TS dicta sentència estimant parcialment el recurs 
d’ADIF i reconeixent el dret del recurrent a la determinació d’un nou preu just. S’obre 
un període en què el TSJC inicia, el 4 de febrer del 2013, una peça separada per tal 
d’establir, d’acord amb la sentència del TS, un nou preu just. Les parts fan una nova 
valoració d’acord amb els nous criteris establerts pel TS i l’ATM quantifica en 0,82 M€ i 
l’ADIF, en 1,11 M€.  


El 15 de juliol del 2013, l’ATM recorre la valoració de l’ADIF i al·lega que es fonamenta 
en una mostra de preus d’una zona que no té a veure amb la zona de la finca 
expropiada. 


A la data de finalització del treball de camp (mitjans de desembre del 2013) el TSJC no 
ha emès la interlocutòria que ha d’establir la nova valoració del preu just. 


•	 Finca 2: per a la finca amb preu just valorat en 0,56 M€ i que l’ADIF valorava en 
13,90 M€ (d’ara endavant Finca 2) el TSJC va dictar sentència, el juny del 2010, es
timant parcialment el recurs d’ADIF i fixant una nova valoració per import d’1,36 M€. 
Contra aquesta sentència van presentar recurs de cassació, davant la sala contenciosa 
administrativa del TS, tant l’ADIF, com a part recurrent, com la Generalitat de Catalunya 
(Jurat d’Expropiació de Catalunya) i l’ATM com a parts demandada i codemandada, 
respectivament. 


El 24 de juny del 2013 el TS dicta sentència en què estima parcialment el recurs d’ADIF 
i reconeix el dret del recurrent a la determinació d’un nou preu just. S’obre un període 
en què el TSJC inicia, el 2 de setembre del 2013, una peça separada per tal d’establir, 
d’acord amb la sentència del TS, el nou preu just. D’acord amb els nous criteris esta
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blerts pel TS, la Generalitat de Catalunya, el 3 d’octubre del 2013, i l’ATM, el 7 
d’octubre del 2013 presenten la nova valoració: 4,81 M€ segons la Generalitat i 4,03 M€ 
segons l’ATM. Per la seva banda l’ADIF, el 2 d’octubre del 2013, presenta un primer 
document d’al·legacions però, alhora, una sol·licitud d’ampliació del termini per a 
quantificar la nova valoració, en deu dies. El 8 de novembre del 2013 l’ADIF presenta la 
nova valoració per 14,46 M€. 


A la data de finalització del treball de camp (mitjans de desembre del 2013) el TSJC no 
ha emès la interlocutòria que ha d’establir la nova valoració del preu just. 


Aquestes contingències s’haurien d’haver quantificat i haver-ne informat en els comptes 
anuals de l’ATM, ja sigui en els estats financers o en la Memòria. Des de l’exercici 2012, 
en la Memòria dels comptes anuals se’n fa uns referència genèrica, en la nota 13, Altres 
consideracions, de la manera següent: 


A 31 de desembre del 2012 els processos d’expropiació en curs pendents de 
resolució judicial relatius als dos sistemes tramviaris suposen unes contingències 
per un import que s’estima, en funció de les últimes sentències rebudes, al voltant 
dels 2 milions d’euros. 


De l’anàlisi realitzada se’n desprèn que, amb posterioritat al tancament de l’exercici 2012, 
i pel que fa a la Finca 2, les contingències que es poden generar podrien superar a bas
tament els 2 M€ estimats en la Memòria de l’exercici 2012. 


5.2. RÈNTING PER AL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UNITATS DE TREN 


En informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes corresponents a exercicis an
teriors s’ha fet l’anàlisi i el seguiment de les operacions d’arrendament formalitzades els 
anys 2003, 2004 i 2005 per l’ATM amb diferents empreses arrendadores en relació amb el 
subministrament i manteniment de trenta-nou unitats de tren fabricades per CAF, de cin
quanta unitats de tren fabricades per ALSTOM i, finalment, de deu unitats de trens més, 
també fabricades per CAF. Aquests trens tenen com a destí diferents línies de metro de 
FMB.22 


Així en anteriors informes s’ha fet el seguiment, fins a l’exercici 2009, dels contractes marc 
i d’arrendament del subministrament i finançament del total de les noranta-nou unitats de 
tren, i s’han diferenciat els referents a les tres adjudicacions o operacions esmentades. 
S’han verificat i analitzat els calendaris d’entregues o recepció dels trens, el cost de l’ar


22. En l’informe 31/2010, referent a l’ATM, exercicis 2006 i 2007, es fa referència als convenis de cessió entre 
l’ATM i FMB. 
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rendament i de les revisions de preus i la cessió de l’ATM a FMB. Per a cada exercici s’ha 
verificat també el pagament de l’ATM a les arrendadores de les quotes que vencien, així 
com la refacturació de les quotes de l’ATM a FMB. 


En l’epígraf 5.3.4 de l’informe 24/2011, referent als exercicis 2008 i 2009, s’inclou un re
sum dels models financers de quotes d’arrendament de cadascuna de les tres operacions 
fins al final de l’exercici 2009, que es reprodueix a continuació. 


Quadre 32. Resum de les quotes d’arrendament el 31 de desembre del 2009 


Operació Totals quotes Principal Interessos 


39 trens CAF 349,54 237,66 111,88 


50 trens ALSTOM 642,50 399,82 242,68 


10 trens CAF 142,35 94,81 47,54 


Total 1.134,39 732,29 402,10 


Imports en milions d’euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades de la fiscalització de les tres operacions



analitzades.

Els imports corresponen al conjunt de totes les quotes previstes fins al 31 de desembre del 2009, ja siguin



quotes bàsiques d’arrendament o quotes complementàries (fonamentalment originades per les revisions de



preus) i inclouen tant les quotes ja vençudes entre el 2006 i el 2009, com les quotes pendents fins al 2024.



La fiscalització, en aquest informe, s’ha centrat en el seguiment d’aquestes operacions 
per al període 2010-2012.  


Els contractes marc i d’arrendament preveien que una rebaixa de la qualificació creditícia 
de la Generalitat de Catalunya, per la garantia que aquesta representa en el conjunt de 
les operacions, era una de les causes del venciment anticipat de l’endeutament que sus
tenta les operacions. Donat que s’ha produït la rebaixa de la qualificació creditícia de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha promulgat el Decret llei 1/2012, del 26 de juny, de mesures 
per complir el Pla econòmic financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya i altres 
necessitats derivades de la conjuntura economicofinancera. 


Aquest decret llei remarca el greu impacte financer que ha provocat la rebaixa de la 
qualitat creditícia de la Generalitat de Catalunya a llarg termini que, segons estableix en 
l’article 3, incideix entre altres aspectes, en el nivell de garanties que ha de prestar la 
Generalitat en relació amb el finançament dels contractes d’arrendament referents a les 
tres operacions d’arrendament. Així, per tal que el descens de la qualitat creditícia no 
generi el venciment anticipat de les operacions, la Generalitat de Catalunya passarà a 
avalar les operacions d’endeutament de les empreses arrendadores mentre que, fins 
llavors, la Generalitat era merament garant d’aquest endeutament, sense haver hagut d’a
portar cap aval. El Decret llei preveu que la formalització i els imports dels avals queden 
condicionats a l’aprovació dels corresponents acords de Govern. 
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En diversos acords de Govern de dates 16 d’octubre del 2012, 30 d’octubre del 2012 i 13 
de novembre del 2012, s’autoritza la formalització d’avals en relació amb les operacions 
d’endeutament que financen els arrendaments, i diferencia segons es tracti del deute viu 
(el 30 de setembre del 2012) amb el BEI o de deute amb les altres entitats financeres que 
de manera sindicada havien aportat finançament a les empreses arrendadores. El total 
del deute viu en relació amb el conjunt de les tres operacions que es desprèn d’aquests 
acords de Govern és de 555,29 M€.  


Però, a més, en aquests acords de Govern es diu també que les entitats financeres que 
passin a ser beneficiàries de l’aval podran aplicar un augment del marge financer del 
0,27% que, en darrera instància haurà d’assumir l’ATM per compte de les arrendadores, 
fet que donarà lloc a unes quotes addicionals extraordinàries en els models d’arren
dament existents. Els acords de Govern preveuen que les entitats financeres podran optar 
per no ser beneficiàries dels avals i, en aquest cas, l’increment de cost que podran 
aplicar serà per un increment del marge financer del 3,45%. 


Com a resultat del que s’ha esmentat es produeixen els fets següents en relació amb les 
tres operacions: 


•	 El total dels avals que ha formalitzat la Generalitat de Catalunya ha estat de 370,95 M€. 


•	 El 20 de novembre del 2012 es formalitzen tres addendes als respectius contractes 
d’arrendament. Les addendes inclouen les quotes extraordinàries per l’augment de 
cost per increment dels marges financers del 0,27% o del 3,45% segons l’opció que 
hagin escollit les diferents entitats financeres. El cost addicional d’aquestes quotes ex
traordinàries està previst en un conjunt de quotes amb venciments des del 2012 fins al 
2024 per un total, per al conjunt de les tres operacions, de 44,48 M€. Com a conse
qüència, el total de quotes, entre 2006 i 2024, actualitzat el 31 de desembre del 2012 
passa a un cost total de 1.177,25 M€, dels quals, 732,29 M€ corresponien a principal i 
444,96 M€ a interessos. El quadre resum és el següent: 


Quadre 33. Resum de les quotes d’arrendament el 31 de desembre del 2012 


Operació Totals quotes Principal Interessos 


39 trens CAF 353,27 237,66 115,61 


50 trens ALSTOM 672,38 399,82 272,56 


10 trens CAF 151,60 94,81 56,79 


Total 1.177,25 732,29 444,96 


Imports en milions d’euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades de la fiscalització de les tres opera

cions analitzades. 



Si es comparen les dades del quadre 32 i les del quadre 33 s’observa que la diferència 
entre els imports d’un i l’altre és inferior als 44,48 M€; concretament és de 42,86 M€. Cal 
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tenir en compte que el quadre 33 incorpora les quotes dels exercicis 2010, 2011 i 2012 
pels imports realment liquidats mentre que el quadre 32 recull les quotes d’aquests tres 
exercicis segons els imports previstos. Així, la diferència d’1,62 M€ entre l’increment 
causat per les noves quotes (44,48 M€) i l’increment net final del model de quotes entre 
tancament del 2009 i del 2012 (42,86 M€) correspon a menors interessos en les quotes 
ja liquidades respecte dels previstos. 


També s’han verificat amb resultat satisfactori, els pagaments de l’ATM a les empreses 
arrendadores de les quotes dels exercicis 2010, 2011 i 2012, així com la refacturació 
d’aquestes quotes a FMB i el cobrament del corresponent IVA, d’acord amb l’establert en 
els convenis economicoadministratius de la cessió dels trens a FMB. 


Com s’ha dit en els informes anteriors, la Sindicatura entén que la imputació comptable 
d’aquests arrendaments ha de fer-se d’acord amb la veritable naturalesa de les opera
cions i que la imputació comptable hauria de diferenciar el cost financer del que és el cost 
de l’arrendament. (Vegeu la segona observació recollida en l’epígraf 2.4.2.) Cal remarcar 
a més que la repercussió final a l’ATM (mitjançant quotes complementàries i extraordi
nàries) de qualsevol major cost que es genera en les operacions ratifica que n’està assu
mint el risc financer que la variabilitat de les condicions pot generar. 


6. CONCLUSIONS 


Al llarg d’aquest informe s’han assenyalat les observacions i recomanacions que resulten 
pertinents sobre els aspectes financerocomptables, pressupostaris, de control intern, de 
contractació i d’altres actuacions. Les observacions i recomanacions més destacables de 
cadascun dels esmentats aspectes es presenten en els epígrafs següents. 


6.1. EN RELACIÓ AMB ELS ESTATS FINANCERS 


Com a resultat de la fiscalització dels comptes anuals referents als exercicis 2010, 2011 i 
2012 es pot afirmar que el Balanç i el Compte de pèrdues i guanys de l’ATM reflecteixen 
raonablement el patrimoni, la situació financera i el resultat dels exercicis esmentats i 
comprenen la informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió 
adequades, de conformitat amb els principis i les normes comptables generalment ac
ceptats. No obstant això, cal fer les observacions següents i, si escau, recomanacions: 


1. Reconeixement del dèficit del sistema de transport públic 


En els contractes programa 2009-2010 i 2011-2012 es preveu, a diferència de con
tractes programa anteriors, la generació d’un dèficit del sistema per la insuficiència de 
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les assignacions pressupostàries de les administracions públiques. També es preveu 
que, almenys temporalment, aquest dèficit l’assumeixin els operadors, per a la qual 
cosa han de formalitzar operacions d’endeutament. Per aquest motiu aquest dèficit no 
té reflex directe en la comptabilitat de l’ATM. Amb tot, són les administracions públi
ques les que han de fer front al dèficit, aportant recursos per amortitzar l’endeutament 
assumit pels operadors. Per tant, l’ATM, com a ròtula financera del sistema, té un deute 
amb els operadors però, alhora, un dret de rebre de les administracions els recursos 
necessaris per fer front a aquest deute. 


En l’epígraf 2.3.2 s’analitza el dèficit del sistema de transport públic que resulta de la 
liquidació definitiva del contracte programa 2009-2010 i de la liquidació provisional del 
contracte programa 2011-2012. Aquest dèficit suposa un deute de l’ATM amb els ope
radors (i un dret amb les administracions públiques) que, juntament amb unes altres 
dues actuacions, també detallades en aquell epígraf i referents al finançament de de
terminades necessitats de TMB (sistema complementari de pensions i lísing de sis 
unitats de tren) s’ha quantificat, el 31 de desembre del 2012, en 355,55 M€. 


Tot i que l’ATM en la Memòria dels seus comptes anuals presenta informació força 
detallada dels conceptes i imports dels contractes programa, hauria de recollir també 
una quantificació global del deute total esmentat amb una explicació suficient dels 
diversos temes. A més, quan les administracions consorciades comptabilitzin el deute, 
l’ATM l’haurà d’imputar en el Balanç, tant en l’actiu com en el passiu. 


2. Classificació entre el llarg i el curt termini dels actius relacionats amb l’endeutament 


El 31 de desembre del 2010, en Immobilitzat financer i en Ajustaments per periodifica
ció de l’actiu hi consten, 43,86 M€ i 2,31 M€, respectivament, pendents de cobrament 
de les administracions per fer front a l’endeutament que per un total de 46,17 M€ 
consta en el passiu, entre Préstecs a llarg termini i Préstecs a curt termini.  


La part de l’endeutament per préstecs a curt termini al tancament de l’exercici 2010 és 
de 25,39 M€ i, per tant, l’Immobilitzat financer a aquella data presenta un excés de 
23,08 M€ que calia haver reclassificat com a actiu a curt termini en Ajustaments per 
periodificació. 


La incorrecció en la classificació d’aquests actius entre el llarg i el curt termini ja no es 
produeix el 31 de desembre del 2011, ja que l’abril del 2011 ATM va cobrar l’import 
pendent que li ha permès cancel·lar tot l’endeutament. 


3. Aplicació de sobrants imputats en Ajustaments per periodificació del passiu 


El 31 de desembre del 2012, formant part del compte Ingressos avançats d’Ajusta
ments per periodificació del passiu, hi ha 1,22 M€ corresponents a sobrants de recur
sos procedents de l’IMSERSO en relació amb convocatòries de subvencions. Aquest 
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import s’ha mantingut inalterable en aquest compte des de finals del 2007, ja que cor
respon a recursos afectats a la finalitat de les subvencions. En aquest mateix compte, i 
també invariable des del 2007 hi ha un total de 0,20 M€ de sobrants de recursos, 
majoritàriament procedents de la Generalitat de Catalunya referents al finançament de 
certes inversions. 


Caldria que l’ATM acordés amb l’IMSERSO, l’AGE i la Generalitat la desafecció espe
cífica d’aquests recursos i la seva possible aplicació a finalitats similars que formessin 
part d’actuacions amb finançament inclòs en el contracte programa.  


4. Heterogeneïtat en la imputació de certes despeses 


Dins les despeses per transferències del Compte de pèrdues i guanys l’ATM diferencia 
entre les transferències de capital i les transferències corrents. Malgrat això, la impu
tació a un o altre compte no s’ha fet de manera homogènia segons el concepte a què 
fan referència. Així, s’han detectat despeses imputades com a transferències corrents, 
per 6,58 M€ en el 2010, 6,25 M€ en el 2011 i 5,87 M€ en el 2012 mentre que, d’acord 
amb el concepte, corresponia haver-les imputat com a transferències de capital. 


Cal fer una imputació homogènia de les despeses i classificar-les segons el concepte 
a què fan referència. 


5. Comptabilització del cost financer de les operacions d’arrendament de trens 


L’import de les quotes d’arrendament dels trens fabricats per CAF i ALSTOM que han 
vençut són de 64,38 M€ en l’exercici 2010, de 73,75 M€ en el 2011 i de 75,90 M€ en el 
2012. Aquestes quotes incorporen un cost financer de 30,61 M€ en el 2010, de 
35,79 M€ en el 2011 i de 36,64 M€ en el 2012 que calia haver comptabilitzat diferencia
dament com a despesa financera i no com a part del conjunt de despeses per arren
daments. 


Com s’ha dit en informes anteriors, la Sindicatura entén que la imputació comptable 
d’aquestes operacions d’arrendament ha de fer-se d’acord amb la seva veritable natu
ralesa donat el remarcable caire financer que presenten. Caldria considerar-les com a 
endeutament sense afectar el resultat atesa la seva contrapartida a l’immobilitzat. 


6. Cessió de les inversions destinades a l’ús general 


El Ministeri de Foment va encomanar a l’ATM la realització d’unes obres en un tram de 
la carretera N-340. La titularitat del tram es reparteix entre diversos ajuntaments amb 
termes municipals que hi confinen. El conveni que regula la relació entre les diferents 
parts, signat el maig del 2002, estableix que, un cop executades, les obres havien de 


85 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 14/2014



ser cedides a tots els efectes als diversos ajuntaments. Les obres es van finalitzar el 
primer trimestre del 2006, però no s’ha fet la cessió acordada. 


Cal que l’ATM iniciï els tràmits corresponents per fer la cessió. La formalització de la 
cessió entre les parts haurà de suposar, en la comptabilitat de l’ATM, donar de baixa 
els 3,86 M€ que consten en l’actiu com a Inversions en infraestructures i béns destinats 
a l’ús general, així com fer la corresponent contrapartida de passiu que pel mateix im
port forma part de Subvencions de capital. 


7. Litigis per expropiacions de terrenys relacionats amb el Trambesòs 


En l’epígraf 5.1.3 d’aquest informe es detalla el seguiment dels litigis relacionats amb la 
valoració de les expropiacions de dues finques situades a Sant Adrià del Besòs, pro
pietat de l’ADIF, perquè l’ATM dugués a terme determinades infraestructures del Tram
besòs. En la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2012 l’ATM informa per primer 
cop sobre aquest fet i estima les contingències al voltant dels 2 M€. De l’anàlisi realit
zada en l’epígraf esmentat se’n desprèn que l’import de les contingències pot superar 
a bastament els 2 M€.  


6.2. EN RELACIÓ AMB LES LIQUIDACIONS PRESSUPOSTÀRIES 


De la fiscalització de les liquidacions pressupostàries es pot concloure, en termes ge
nerals, que aquestes s’han fet de manera satisfactòria. 


El grau d’execució dels pressupostos respecte de les consignacions definitives ha estat, 
pel que fa als drets liquidats, del 102,7% en el 2010, del 94,3% en el 2011 i del 97,7% en 
el 2012, i pel que fa a les obligacions reconegudes, del 97,8% en el 2010, del 98,2% en el 
2011 i del 99,5% en el 2012. 


Hi ha hagut modificacions pressupostàries que han augmentat les consignacions del 
pressupost inicial del 2010 en 22,48 M€ i del 2011, en 115,14 M€, mentre que han dis
minuït les consignacions del 2012 en 4,64 M€. La conclusió de l’anàlisi de les modifi
cacions és satisfactòria quant al compliment de la legalitat i, en concret, quant a la seva 
aprovació per part de l’òrgan a qui corresponia, d’acord amb el Reglament de règim 
intern de l’ATM i les Bases anuals d’execució del pressupost.  


6.3. EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ 


Respecte de la fiscalització de la contractació, de la mostra d’expedients adjudicats en 
els exercicis 2010, 2011 i 2012 cal destacar les incidències que es presenten en els dos 
epígrafs següents. 
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Abans cal esmentar la necessitat de millorar els registres de l’ATM de contractes i de con
tractes menors per tal d’evitar les errades o mancances esmentades en els epígrafs 4.2.2 
i 4.2.3, respectivament. 


6.3.1. Pel que fa a expedients de contractes 


1. Procediment d’adjudicació 


D’acord amb els informes de necessitat, l’ATM contracta determinats serveis de mane
ra continuada. La Sindicatura considera que hauria estat més pertinent haver-los con
tractat de manera conjunta, almenys per als tres exercicis objecte de fiscalització. En 
aquesta situació es troben tres expedients dels tramitats pel procediment negociat 
sense publicitat que, si s’haguessin contractat de manera conjunta, haurien superat el 
límit que requeria haver seguit el procediment negociat però amb publicitat. 


També cal remarcar el cas d’un expedient adjudicat pel procediment negociat sense 
publicitat a l’empara de l’article 170.d del TRLCSP (adjudicació del servei a l’únic 
empresari que pot dur-lo a terme). Els diversos informes de l’expedient (informe de ne
cessitat del servei i de raonabilitat del procediment i informe tècnic d’adjudicació) no 
inclouen, a parer de la Sindicatura, arguments suficients per justificar el procediment 
utilitzat. 


2. Plecs de clàusules administratives particulars 


Respecte dels Plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) cal remarcar el 
següent: 


•	 En les clàusules de solvència tècnica i professional, en sis dels expedients selec
cionats (cinc del 2010 i un del 2011) es requereix disposar d’una oficina ubicada en 
la Regió Metropolitana de Barcelona, fet que es considera que vulnera la lliure con
currència. S’ha observat però, que per a altres expedients seleccionats referents als 
mateixos serveis però per a períodes posteriors (2011 i 2012) ja no s’inclou aquest 
requisit. 


•	 Els criteris de valoració dels PCAP que es poden quantificar de manera objectiva 
haurien de tenir, segons estableixen la LCSP i el TRLCSP, preponderància respecte 
dels que la seva valoració depèn d’un judici de valor. S’ha observat el següent: 


•	 Dels onze expedients de la mostra que han seguit el procediment obert, sols un 
expedient compleix aquest principi de ponderació legalment establert, nou ator
guen la mateixa ponderació a uns criteris i altres i un atorga major ponderació als 
que depenen d’un judici de valor. Per a casos com aquest últim, d’acord amb la 
LCSP i el TRLCSP, caldria haver constituït un comitè d’experts per a la valoració. 
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•	 Dels nou expedients adjudicats pel procediment negociat sense publicitat que 
recullen en els PCAP criteris de valoració, sols en dos casos es dóna prepon
derància als criteris que poden ser quantificats de manera objectiva. 


•	 El grau de desglossament dels criteris de valoració en subcriteris i en altres parà
metres de nivell inferior ha millorat respecte d’exercicis anteriors però en alguns 
casos segueix sent insuficient i genèric. Els PCAP han de recollir major detall con
ceptual dels criteris i subcriteris i una gradació quantificada d’aquests i no única
ment la determinació d’una puntuació màxima. A més, en els setze expedients en 
què els PCAP inclouen com a criteri de valoració les possibles millores que puguin 
plantejar els licitadors no es preveu cap especificació en relació amb quins ele
ments del contracte es poden presentar millores o quins requisits, limitacions o mo
dalitats de millora seran admeses. 


•	 En nou dels vint-i-un expedients de la mostra que han seguit el procediment ne
gociat, els PCAP inclouen criteris econòmics i tècnics ponderats que s’utilitzaran per 
a la valoració de les ofertes, però no especifiquen quins són els elements suscep
tibles de negociació. Els PCAP són la reglamentació de desenvolupament de cada 
procediment negociat i, per tant, les actuacions que es duran a terme en la fase de 
negociació hi han d’estar previstes i regulades. Així mateix, cal deixar constància 
escrita de totes les actuacions de la negociació en l’expedient. 


3. Informes de valoració de les ofertes rebudes 


•	 En relació amb els expedients de la mostra que han seguit el procediment obert, 
segons el criteri de la Sindicatura la motivació de la puntuació atorgada en els in
formes de valoració és insuficient. Els comentaris de motivació d’aquests informes 
permeten deduir la puntuació que s’atorga per a un subcriteri a una o altra proposta, 
però no se’n desprèn una motivació suficient quant a la gradació dels punts ator
gats. A més, en certs casos els comentaris són descriptius i no queda clara la 
relació amb la puntuació atorgada. 


•	 En relació amb els expedients de la mostra que han seguit un procediment ne
gociat, i concretament en els set casos que han inclòs informes de valoració com
parada, s’ha observat que, en tres casos, la valoració no presenta motivació, ja que 
sols recull els punts atorgats a cada criteri o subcriteri; en els altres quatre casos 
s’inclouen comentaris, però no són suficients com a suport d’una correcta motivació. 


Pel que fa a dos expedients que han seguit el procediment negociat i en els quals 
es van demanar tres i quatre ofertes, però en què sols se’n va presentar una, el 
compliment efectiu del principi de concurrència aconsella que si s’han sol·licitat 
ofertes a tres empreses capacitades, sol·licitar-ne a d’altres, sempre que sigui pos
sible, per aconseguir el major nombre d’ofertes possible. 
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4. Informes de conformitat i liquidació i termini d’execució dels treballs  


S’ha observat que a la finalització dels serveis contractats, l’ATM ha instaurat la forma
lització i comunicació al contractista dels informes, de conformitat i liquidació. Amb tot, 
quant al seguiment dels terminis d’execució cal remarcar el següent: 


•	 Per a tres expedients, dels informes de conformitat i liquidació es desprèn que s’ha 
superat el termini de la prestació dels serveis previst en el contracte. Aquests in
formes estableixen que els serveis s’han rebut satisfactòriament però cal que es
mentin els motius dels endarreriments. En aquests casos, a més, caldria formalitzar 
un informe tècnic intern que expliqués els motius de l’endarreriment i, si s’escau, un 
document d’ampliació del termini signat pel contractista i l’ATM. 


•	 Per a dos expedients en què s’han formalitzat correctament els informes tècnics in
terns i l’ampliació de termini signada entre les parts, s’ha observat que les dates de 
finalització dels treballs superen els terminis que ja havien estat ampliats, sense es-
mentar-ne els motius. 


5. Informació dels contractes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
Catalunya (JCCAC) 


L’ATM ha d’informar la JCCAC dels contractes adjudicats, dins el termini de dos mesos 
a comptar des de la formalització del contracte i d’un mes en els casos de modifi
cacions, pròrrogues o variacions de terminis. L’ATM ha informat la JCCAC de tots els 
contractes adjudicats en relació amb els trenta-tres expedients de la mostra però no ha 
estat possible verificar que ho ha fet en el termini adient, ja que no hi ha constància de 
la data. 


6.3.2. Pel que fa a expedients de contractes menors 


1. Fraccionament de l’objecte d’alguns contractes 


En l’anàlisi dels expedients de la mostra referent a vint-i-dos adjudicataris s’ha detectat 
que en sis d’aquests hi ha aspectes relacionats amb l’objecte dels serveis o dels béns 
adquirits, amb el seu cost, amb les dates d’execució així com amb el fet que es tracti 
de serveis que l’ATM necessita de manera continuada en el temps i per períodes que 
superen l’any, dels quals se’n desprèn, en opinió de la Sindicatura de Comptes, que 
l’ATM podria haver fraccionat l’adjudicació. 


Cal evitar el fraccionament en l’adjudicació de contractes quan, d’acord amb l’article 
74 de la LCSP i amb l’article 86 del TRLCSP, això suposi eludir els requisits de pu
blicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que correspondria. 
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2. Tramitació interna d’expedients 


En la tramitació interna dels expedients de contractes menors s’ha observat una millora 
significativa respecte d’exercicis anteriors. Malgrat això, se segueix detectant alguna 
de les mancances remarcades per a anys anteriors, com el fet que la data de la pro-
posta de la unitat que proposa la contractació sigui posterior a la data de les factures o 
la manca de signatura en determinats apartats del document intern de tramitació. Amb 
tot, cal remarcar que les mancances detectades es produeixen en un nombre molt més 
reduït de casos que en exercicis anteriors. 


6.4. EN RELACIÓ AMB ALTRES ACTUACIONS 


Respecte de la fiscalització de les altres actuacions cal diferenciar entre les observacions 
referides als sistemes tramviaris i les que fan referència a l’arrendament d’unitats de tren 
per a diverses línies de metro de Barcelona. 


6.4.1. Respecte del Trambaix i del Trambesòs 


En l’informe 24/2011 de la Sindicatura de Comptes, referent als exercicis 2008 i 2009, es 
va assenyalar que el cost final previst de les obres del Trambaix i del Trambesòs es va 
quantificar en el document de tancament en 300,88 M€ i en 264,48 M€, respectivament. 
En l’informe es detallaven els orígens dels fons de finançament que, en gran part prove
nen de les plurianualitats aprovades per acords de Govern de la Generalitat de Catalunya: 
el 70,8% del cost previst per al Trambaix i el 73,1% del cost previst per al Trambesòs. 


En els exercicis 2010, 2011 i 2012 no s’ha generat cap variació en les obres o el seu preu 
que hagi suposat un increment del cost. Però l’ATM ha hagut d’ajornar una part del total a 
pagar en el 2011, en concret, 15,48 M€ (8,72 M€ del Trambaix i 6,76 M€ del Trambesòs) 
com a conseqüència que la Generalitat de Catalunya ha ajornat part de les aportacions 
previstes a fer a l’ATM. Per a això, s’han formalitzat diversos acords de Govern i les mo
dificacions dels convenis entre l’ATM i les adjudicatàries de la concessió de cadascun 
dels sistemes tramviaris, i s’ha establert que l’ATM cobri de la Generalitat de Catalunya i 
pagui a les empreses adjudicatàries el total ajornat en el 2011 de manera fraccionada 
entre el 2012 i el 2017. 


L’ajornament esmentat ha suposat un increment del cost total previst de 3,35 M€ (1,89 M€ 
en el Trambaix i 1,46 M€ en el Trambesòs) de manera que el cost total previst dels dos 
sistemes tramviaris, que era de 780,10 M€ (388,85 M€ del Trambaix i 391,25 M€ del Tram
besòs) ha passat a ser de 783,45 M€ (390,74 M€ del Trambaix i 392,71 M€ del Tram
besòs). 
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6.4.2.	 Respecte de l’arrendament i subministrament d’unitats de tren per al 
metro de Barcelona 


Pel que fa al vessant comptable, la Sindicatura entén, tal com es va indicar en els in
formes que abasten els exercicis 2003-2009, que la comptabilització d’aquestes opera
cions d’arrendament i subministrament d’unitats de tren per al metro de Barcelona ha de 
fer-se d’acord amb la veritable naturalesa de les operacions. 


En l’informe 24/2011 de la Sindicatura de Comptes, referent als exercicis 2008 i 2009, es 
va incloure el quadre resum el 31 de desembre del 2009 dels models financers de quotes 
d’arrendament entre el 2006 i el 2024, de les tres operacions formalitzades, que s’ha 
reproduït en l’epígraf 5.2 d’aquest informe com a quadre 32, i que a aquella data repre
sentaven un total de 1.134,39 M€ (732,29 M€ de principal i 402,10 M€ d’interessos), import 
en què també s’inclouen les quotes ja vençudes i pagades. 


Respecte d’aquestes operacions s’ha produït un fet rellevant: els contractes marc i d’ar
rendament d’aquestes operacions preveien que una rebaixa de la qualificació creditícia 
de la Generalitat de Catalunya era una de les causes de venciment anticipat de l’endeu
tament que sustenta les operacions. Com a conseqüència de la rebaixa de la qualificació, 
es promulga el Decret llei 1/2012, del 26 de juny, que estableix, entre altres aspectes, que 
per evitar el venciment anticipat esmentat, la Generalitat de Catalunya passarà a avalar 
les operacions d’endeutament de les empreses arrendadores mentre que, fins llavors era 
garant d’aquest endeutament sense haver hagut d’aportar cap aval.  


D’acord amb el Decret llei esmentat, posteriors acords de Govern de l’octubre i el no
vembre del 2012, autoritzen la formalització dels avals però estableixen també que les 
entitats beneficiàries d’aquests avals podran aplicar un augment del marge financer del 
0,27%, o bé del 3,45% si opten per no ser beneficiàries dels avals. En darrera instància és 
l’ATM qui ha d’assumir per compte de les arrendadores aquest augment dels marges 
financers, mitjançant unes quotes addicionals extraordinàries que s’incorporen en els 
models financers de quotes d’arrendament. 


Amb les noves quotes extraordinàries amb venciments entre el 2012 i fins al 2024, l’import 
total que el 31 de desembre del 2009 era de 1.134,39 M€, ha passat a ser, el 31 de 
desembre del 2012, de 1.177,25 M€. 


6.5. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS D’INFORMES ANTERIORS 


En aquest epígraf es presenta un quadre amb el seguiment de les recomanacions de 
l’informe 31/2010, aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 26 d’octubre del 2010, 
corresponent a l’ATM, exercicis 2006 i 2007. 
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Els símbols referits a la conclusió del seguiment tenen el significat següent: 


{ No resolta: l’observació o recomanació es manté. 



z Resolta: l’observació o recomanació ha estat resolta o solucionada. 



◍ Parcialment resolta: l’observació o recomanació ha estat solucionada sols parcialment. 


Quadre 34. Seguiment de les recomanacions de l’informe 31/2010, referit als exercicis 2006 i 2007 


Recomanació 
Conclusió del 


seguiment Comentari a la conclusió 


Fiscalització dels estats financers 


1. Classificació entre el llarg i el curt termini d’actius 
i passius relacionats amb l’endeutament 


Quant al préstec pendent de retornar, a 31 de de
sembre del 2006 i del 2007 no s’ha traspassat a curt 
termini la part del passiu (Deutes a llarg termini) 
amb venciment en l’exercici posterior, ni tampoc la 
part de l’actiu (Immobilitzat financer) contrapartida 
d’aquest passiu. 


z L’abril del 2011 es cancel·la tot l’en
deutament i queda així resolta la 
classificació incorrecta. Cal dir però 
que, el 31 de desembre del 2010, 
amb dues pòlisses de crèdit encara 
vigents, hi ha una classificació in
correcta entre el llarg i el curt termini, 
tot i que sols pel que fa a l’actiu. Ve
geu l’epígraf 6.1, punt 2. 


2. Correcció valorativa de les accions sense cotitza
ció oficial de l’Immobilitzat financer 


No s’ha dotat la corresponent provisió per la partici
pació en el capital de l’empresa Sermetra, SL. 


z Des del tancament de l’exercici 
2009 i fins al del 2012 l’import que 
presenten els Fons propis de l’em
presa Sermetra, SL fa que sigui 
innecessari dotar una provisió per 
correcció valorativa de la partici
pació. 


3. Heterogeneïtat en la imputació de certes des-
peses 


No s’ha seguit un criteri homogeni a l’hora d’imputar 
certes despeses com a Transferències de capital o 
com a Transferències corrents. 


{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 6.1, 
punt 4. 


4. Increment de les despeses de personal 


L’increment interanual dels sous i salaris contravé el 
límit màxim establert en la Llei de pressupostos de 
la Generalitat per al 2006 i per al 2007. 


z En els exercicis 2010, 2011 i 2012 
amb els increments i decrements 
aplicats s’han respectat els límits 
retributius legalment establerts. 


5. Comptabilització del cost financer de les opera
cions d’arrendament de trens 


Cal imputar les operacions d’arrendament d’acord 
amb la seva veritable naturalesa i, donat el remar-
cable caire financer que presenten, diferenciar el 
cost financer. 


{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 6.1, 
punt 5. 
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Recomanació 
Conclusió del 


seguiment Comentari a la conclusió 


6. Cessió de les inversions destinades a l’ús general 


Les obres en un tram de la carretera N-340, finan
çades pel Ministeri de Foment, un cop finalitzades el 
primer trimestre del 2006, cal cedir-les entre els di
ferents ajuntaments amb termes municipals que 
confinen. Això suposarà reduir l’actiu (Inversions i 
béns destinats a l’ús general) i el passiu (Subven
cions de capital) per igual import. 


{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 6.1, 
punt 6. 


7. Litigis per expropiacions de terrenys relacionats 
amb el Trambesòs 


Pels litigis pendents de resoldre en relació amb la 
valoració del preu just de dues finques expropiades, 
cal informar dels fets i quantificar els imports en la 
Memòria. 


{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 6.1, 
punt 7. 


8. Fets posteriors referents a les operacions finan
ceres formalitzades per fer front a la manca de con
signació prevista de la Generalitat de Catalunya  


Certes aportacions que havia de fer la Generalitat 
de Catalunya no han estat consignades en el pres
supost de l’exercici posterior (2008), fet que ha su
posat que l’ATM, autoritzada per Acord de Govern, 
hagi formalitzat a finals del 2008 dues pòlisses de 
crèdit a divuit mesos. 


z L’abril del 2011, amb els recursos 
aportats per la Generalitat de Cata
lunya, referents a fons de la disposi
ció addicional tercera, l’ATM can
cel·la aquestes operacions d’endeu
tament. 


Fiscalització de la contractació 


A) Pel que fa a expedients de contractes 


1. Mancances en el Plec de clàusules administrati
ves particulars (PCAP) 


◍ A més dels aspectes concrets dels 
apartats 1.1 i 1.2 següents, de l’anà
lisi de la mostra d’expedients analit
zats del 2010, 2011 i 2012, cal tenir 
en compte els aspectes detallats en 
l’epígraf 4.2.2 o en el 6.3.1, punt 2. 


1.1. En expedients adjudicats pel procediment 
obert 


Els criteris d’adjudicació dels PCAP, per poder ser 
valorats, han de basar-se en aspectes concrets que 
permetin una gradació quantificada per tal que 
qualsevol licitador estigui suficientment informat a 
l’hora d’ajustar la seva proposta. 


◍ Ha millorat la concreció de criteris i 
subcriteris dels PCAP però és en
cara insuficient i cal preveure una 
gradació quantificada i no sols un 
valor màxim per a cadascun d’ells. 
Vegeu l’epígraf 6.3.1, punt 2. 
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Recomanació 
Conclusió del 


seguiment Comentari a la conclusió 


1.2. En expedients adjudicats pel procediment ne
gociat 


Els PCAP han d’incloure els aspectes econòmics i 
tècnics que han de ser la base de la negociació. 


◍ Els PCAP inclouen criteris de valo
ració assimilables als aspectes que 
preveu la legislació per a la nego
ciació, però no preveuen la negocia
ció, ni a la pràctica es du a terme. 
Vegeu l’epígraf 6.3.1, punt 2. 


2. Recepció de béns o serveis i liquidació del con
tracte 


Cal documentar formalment la recepció, la conformi
tat i la liquidació d’acord amb el que s’estableix 
legalment. 


◍ S’ha instaurat la formalització de l’in
forme de conformitat i liquidació, 
però aquest informe, a més de valo
rar que els serveis s’han rebut satis
factòriament, hauria d’esmentar els 
motius dels endarreriments que s’ha
gin pogut produir. Vegeu l’epígraf 
6.3.1, punt 4. 


3. Retorn de garanties 


En certs casos s’ha superat el termini legal previst 
per a retornar la garantia, mentre que en altres ca
sos, en què caldria haver-la retornat, no s’ha re
tornat. 


z No s’ha observat aquesta incidència 
en els expedients seleccionats de la 
mostra fiscalitzada del 2010, el 2011 
i el 2012. 


4. Informació dels contractes a la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de Catalunya 
(JCCAC) 


D’acord amb la normativa vigent, l’ATM ha d’infor
mar la JCCAC dels contractes adjudicats dins el ter
mini de dos mesos des de la formalització del con
tracte (o d’un mes en els casos de modificacions, 
pròrrogues o variacions de terminis). L’ATM ha in
format a la JCCAC tots els contractes adjudicats de 
la mostra però no ha estat possible verificar si ho ha 
fet dins el termini establert. 


{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 
6.3.1, punt 5. 


5. Manca de registre sistematitzat de la documen
tació 


S’ha detectat documentació dels expedients de 
contractació que no han estat objecte de registre 
d’entrada i sortida. Per tant cal sistematitzar un con
trol de registre per a la totalitat de la correspondèn
cia i documentació. 


z No s’ha observat aquesta incidència 
en els documents d’expedients se
leccionats de la mostra fiscalitzada 
del 2010, el 2011 i el 2012 


B) Pel que fa a expedients de contractes menors 


1. Fraccionament de l’objecte de certs contractes 


S’han detectat indicis de fraccionament en l’adjudi
cació d’alguns contractes que suposarien haver elu
dit els requisits de publicitat o el procediment que 
correspondria. 


{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 
6.3.2, punt 1. 
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Recomanació 
Conclusió del 


seguiment Comentari a la conclusió 


2. Tramitació interna d’expedients 


El document model de l’ATM per a la tramitació in
terna de contractes menors es formalitza però amb 
mancances en les dates de sol·licitud i d’autorit
zació, en alguna signatura i en la uniformitat en la 
inclusió o no de l’IVA en els imports. 


◍ Ha millorat significativament la trami
tació interna. En els expedients 
seleccionats de la mostra fiscalit
zada en el 2010, el 2011 i el 2012, 
les mancances detectades s’han 
produït en un nombre molt més re
duït de casos. A més, sols presenten 
mancances en alguna data i signa
tura. Vegeu l’epígraf 6.3.2, punt 2.  


C) Pel que fa al Registre de convenis 


Els registres dels exercicis 2006 i 2007 incloïen 
convenis formalitzats en l’exercici anterior o pos
terior. A més, en alguns casos de la mostra selec
cionada s’observa que l’import que recull el re
gistre no es correspon amb el que consta en el 
conveni. 


z No s’ha observat aquesta incidència 
en la revisió dels convenis selec
cionats de la mostra fiscalitzada en 
els exercicis 2010, 2011 i 2012. 


Fiscalització d’altres actuacions 


1. Variacions en les obres dels tramvies: formalitza
ció contractual 


Les variacions en els contractes inicials del Tram
baix i del Trambesòs han de ser formalitzades en 
document contractual.  


z Les variacions en els contractes van 
ser finalment formalitzades entre les 
parts en contractes que són un text 
refós dels documents que al llarg 
dels anys han anat variant els dife
rents aspectes previstos en els con
tractes inicials. El text refós del con
tracte del Trambaix es va formalitzar 
el març del 2009 i, el del Trambesòs, 
el novembre del 2010.  


2. Reajustament de les fiances de les obres dels sis
temes tramviaris 


L’increment en el cost de la inversió que represen
ten els modificats i els complementaris han de su-
posar el corresponent reajustament de les respec
tives fiances. 


z Un cop finalitzades les obres s’ha 
dut a terme el reajustament de la ga
rantia, però a la baixa; això, basant
se en càlculs, no del cost d’execució 
de les obres, sinó dels ingressos i 
despeses d’explotació dels sistemes 
tramviaris. Aquest reajustament de la 
garantia es va formalitzar per al 
Trambaix el maig del 2007 i, per al 
Trambesòs, el novembre del 2010.  


3. Arrendament i subministrament d’unitats de tren; 
recomanacions comptables i financeres 


Malgrat que s’hagin formalitzat com a rènting, la im
putació comptable de les operacions haurà de fer
se atenent a la seva veritable naturalesa. 


{ Segueix vigent. Caldria diferenciar el 
cost financer del que és el cost de 
l’arrendament. Vegeu l’epígraf 6.4.2. 
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7. ANNEXOS 


7.1.	 ANNEX I: QUADRES RESUM DE LES PRINCIPALS DADES DELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ DEL PDI-2001-2010 EL 31 DE DESEMBRE 


DEL 2010, DEL 2011 I DEL 2012 


Programa 


Import 
PDI 


2002 (a) 


Import 
PDI 


2009 (a) 


Estimació 
cost total (b) 


Import de  
licitació 


Import  
d’adjudicació 


Modificacions, revisió de preus 
i complementaris 


Pendent de 
licitar 


31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.10 31.12.11 31.12.12 


Ampliació de 
xarxa 4.431,90 11.139,40 11.169,40 11.589,80 11.604,80 5.813,80 6.005,90 6.075,70 5.620,60 5.842,80 5.906,70 2.262,40 2.497,40 2.506,60 3.286,40 3.249,60 3.191,50 


Intercanviadors 226,20 584,90 409,10 408,50 404,70 152,60 177,60 177,60 128,60 144,90 144,90 27,20 27,20 27,20 253,30 236,40 232,60 


Modernització 
i millora 764,70 1.380,80 1.469,10 1.470,10 1.470,10 1.231,10 1.240,10 1.244,10 1.064,30 1.073,30 1.077,30 99,20 99,20 99,20 305,60 297,60 293,60 


Total 5.422,80 13.105,10 13.047,60 13.468,40 13.479,60 7.197,50 7.423,60 7.497,40 6.813,50 7.061,00 7.128,90 2.388,80 2.623,80 2.633,00 3.845,30 3.783,60 3.717,70 


Imports en milions d’euros, IVA exclòs.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades de la Memòria d’activitats de l’ATM dels exercicis 2010, 2011 i 2012.

Notes:

(a) Import PDI és la inversió estimada inicialment en el PDI. El PDI 2001-2010 es va aprovar l’any 2002 com un pla flexible, el que ha fet que posteriorment s’anés actualitzant anualment l’estimació del seu 


cost total. Davant d’això el Consell d’Administració de l’ATM va aprovar, el 17 de juliol del 2009, una memòria actualitzada del PDI 2001-2010 en què posava en concordança el seu contingut amb el 
desplegament que en termes tècnics i econòmics ATM ha anat tenint al llarg dels anys. Així, Import PDI 2002 és la inversió estimada quan es va aprovar el PDI mentre que Import PDI 2009 és la inversió 
estimada en la memòria actualitzada del PDI del juliol del 2009. 


(b) Estimació el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012, del cost total de l’obra, obtinguda, a partir del seu grau d’avançament, a partir de l’import del projecte, el de licitació o el d’adjudicació i del 
cost addicional per modificacions, revisió de preus i projectes complementaris. Per tant aquesta estimació no ha de coincidir forçosament amb la suma de l’import adjudicat i el dels complementaris, 
modificacions i revisions de preu. 


Import Import 


Dades del 31.12.2010 Dades del 31.12.2011 Dades del 31.12.2012 


Modif., Modif., Modif., 
Tipus PDI PDI Estimació Import Import rev. preus Pendent Estimació Import Import rev. preus Pendent Estimació Import Import rev. preus Pendent 
d’obres 2002 2009 cost total licitat adjudicat i compl. licitar cost total licitat adjudicat i compl. licitar cost total licitat adjudicat i compl. licitar 


Finalitzades 1.150,20 2.107,00 1.890,40 1.717,50 1.609,20 278,00 3,20 2.098,90 1.934,40 1.817,70 278,00 3,20 2.098,90 1.934,40 1.817,70 278,00 3,20 


En execució 3.004,20 7.983,00 8.215,40 5.480,00 5.204,30 2.110,80 900,30 8.427,70 5.489,20 5.243,30 2.345,80 838,60 8.438,90 5.563,00 5.311,20 2.355,00 772,70 


En projecte 1.268,40 3.015,10 2.941,80 - - - 2.941,80 2.941,80 - - - 2.941,80 2.941,80 - - - 2.941,80 


Total 5.422,80 13.105,10 13.047,60 7.197,50 6.813,50 2.388,80 3.845,30 13.468,40 7.423,60 7.061,00 2.623,80 3.783,60 13.479,60 7.497,40 7.128,90 2.633,00 3.717,70 


Imports en milions d’euros, IVA exclòs.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades de la Memòria d’activitats de l’ATM dels exercicis 2010, 2011 i 2012.
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Contracte programa Variació entre contractes programa 


2002-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 
Administració (A) (B) (C) (D) (E) (B–A) (C–B) (D–C) (E–D) 


AGE (II) 377,80 271,27 278,80 294,12 223,51 (106,53) 7,53 15,32 (154,29) 


Administracions consorciades (III) 778,92 675,73 854,83 1.097,49 1.135,98 (103,19) 179,10 242,66 38,49 


Generalitat de Catalunya (IV) 469,23 414,63 521,54 * * (54,60) 106,91 * * 


Ajuntament de Barcelona (V) 159,59 132,80 169,41 * * (26,79) 36,61 * * 


AMB / EMT (VI) 150,10 128,30 163,88 (21,80) 35,58 * * 


Total (I) 1.156,72 947,00 1.133,63 1.391,61 1.359,49 (209,72) 186,63 257,98 (32,12) 


Pes relatiu sobre el total 2002-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 


AGE (II/I) 


Administracions consorciades (III/I) 


Generalitat de Catalunya (IV/I) 


Ajuntament de Barcelona (V/I) 


AMB/EMT (VI/I) 


32,7 %


67,3 %


40,6 %


13,8 %


13,0 %


 28,6 %


 71,4 %


 43,8 %


 14,0 %


 13,5 %


 24,6 %


 75,4 %


 46,0 % 


 14,9 % 


 14,5 % 


 21,11 %


 78,9 %


* 


* 


* 


 16,4 %    


 83,6 %    


* 


* 


* 


Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %    


Imports en milions d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes dels corresponents informes de liquidació de la IGAE (excepte en el cas del contracte programa 2011-2012 en què les 

dades corresponen a la liquidació provisional de la Comissió de Seguiment, encara pendent de la liquidació final de la IGAE).

* No s’ha determinat i està pendent d’establir-se un criteri de repartiment de les necessitats netes a finançar per les administracions consorciades en relació amb el Contracte programa 2009
2010 i amb el Contracte programa 2011-2012. 
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8. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 28 d’abril del 2014 al Consorci Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, l’ATM ha enviat la seva resposta a 
través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes número 1448, de data 
13 de maig del 2014, que es transcriu a continuació: 


ATM 

Àrea de Barcelona 

Autoritat del Transport 

Metropolità 



Sr. Miquel Salazar Canalda 

Síndic 

SINDICATURA DE COMPTES 



Senyor, 


En resposta al vostre escrit, del passat dia 28 d’abril de 2014, pel qual ens lliureu el 
projecte d’informe de fiscalització, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità cor
responent als exercicis 2010, 2011 i 2012 i d’acord amb allò que estableix la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, modificada parcialment per la 
Llei 5/2012, del 20 de març, us adjuntem l’escrit d’al·legacions i justificacions en 
relació a les vostres observacions i recomanacions. 


Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que considereu oportú. 


Ben cordialment, 


Josep Anton Grau i Reinés



Director General 



Barcelona, 12 de maig de 2014 
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Al·legacions al Projecte d’Informe 30/2013-B 


6. CONCLUSIONS 


6.1. En relació als Estats Financers 


1) Reconeixement del dèficit del sistema de transport públic 


En l’informe d’Auditoria de Comptes Anuals de l’exercici 2013 l’ATM, seguint les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, ha quantificat i detallat de manera 
clara i expressa l’import del Deute Net Total a 31/12/2013 que presenta el dèficit del 
sistema de transport públic. 


3) Aplicació de sobrants imputats en Ajustaments de periodificació del passiu 


L’ATM ha elaborat un informe jurídic que estar pendent de resolució, conseqüència 
del qual es conclourà la qüestió de l’aplicació dels sobrants imputats que apareixen 
en els comptes del passiu del balanç de l’ATM. 


4) Heterogeneïtat en la imputació de certes despeses 


A l’hora d’imputar en el Compte de Resultats les despeses per transferències 
corrents i de capital, l’ATM aplica el criteri en funció de l’origen de les transferències 
rebudes. 


5) Comptabilització del cost financer de les operacions d’arrendaments de trens 


L’operació d’arrendament de trens és un arrendament operatiu i a tal efecte es rea
litza la seva comptabilització. 


6) Cessió de les inversions destinades a l’ús general 


L’ATM està iniciant els tràmits necessaris per tal de dur a terme la inscripció dels 
terrenys de la N-340 afectats per les obres del tramvia de la línia Diagonal-Baix 
Llobregat als municipis corresponents. 


7) Litigis per expropiacions de terrenys relacions amb el Trambesòs 


En l’Informe d’auditoria de Comptes Anuals de l’exercici 2013, l’ATM ha reflectit que 
l’import dels processos d’expropiació en curs pendents de resolució judicial relatius 
als dos sistemes tramviaris suposen unes contingències estimades al voltant dels 
5milions d’euros. 
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6.3. En relació a la Contractació 


6.3.1. Pel que fa a expedients de contractes 


1) Procediment d’adjudicació 


L’ATM de cara als propers exercicis tindrà en compte les recomanacions de la 
Sindicatura. Ara bé, es vol posar de manifest que les mateixes han estat traslladades 
en aquest informe, i per tant, no s’han pogut dur a terme fins a la data de recepció 
del mateix. 


2) Plecs de clàusules administratives particulars 


En relació a les valoracions que es fan a l’informe pel que fa als plecs de clàusules 
administratives particulars, tant dels procediments oberts com negociats, creiem ne
cessari citar l’art. 150.2 del TRLCSP. El precitat article estableix que en una licitació 
per procediment obert o restringit (en cap cas parla del procediment negociat), on 
s’atribueix als criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules una 
ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació dels quals depengui 
d’un judici de valor, caldrà constituir un comitè d’experts. En cap cas, l’ATM ha licitat 
un procediment obert on els criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de 
fórmules hagi estat inferior als criteris de judici de valor; en molts casos ha estat 
igual, però mai inferior, tal i com es cita a l’informe que ha succeït a l’expedient nú
mero 10. Concretament en aquest cas la ponderació és la mateixa pels criteris ob
jectius i subjectius, per tant d’acord amb el TRLCSP no s’ha de constituir un comitè 
d’experts. 


En qualsevol cas, i per evitar qualsevol tipus de problemàtica, des del mes de no
vembre de 2013 s’ha determinat que, com a mínim, els criteris avaluables mitjançant 
fórmules suposaran el 51% de la puntuació total dels criteris de valoració de les 
propostes. 


Pel que fa als expedients tramitats pel procediment negociat, i concretament en 
aquells casos que són sense concurrència ja que un únic empresari pot prestar el 
servei, sempre s’han demanat ofertes. Així mateix, en aquests PCAP no s’inclouen 
criteris de valoració ja que al només convidar a un licitador no té sentit fer-ne la 
valoració amb punts. Un cop es rebuda l’oferta es valora el seu contingut i el compli
ment dels plecs. 


3) Informes de valoració de les ofertes rebudes 


Es procedirà a millorar la motivació en els informes de valoració de les ofertes. 


4) Informes de conformitat i liquidació i termini d’execució dels treballs 


L’ATM aplicarà aquesta recomanació a partir d’ara. 
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6.3.2. Pel que fa a expedients dels contractes menors 


1) Fraccionament de l’objecte d’alguns contractes 


Pel que fa al fraccionament de l’objecte dels contractes menors puntualitzar que les 
despeses de viatges ja no es tramiten mitjançant contracte menor. Així l’ATM des 
de l’any 2011, va subscriure un conveni de col·laboració amb la Comissió central 
de subministrament, per tal d’habilitar la participació de l’ATM en el sistema central 
d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya en la categoria de 
prestació del servei de gestió i assistència en viatges, signat el 15 de setembre de 
2011. 


2) Tramitació interna d’expedients 


L’ATM continuarà treballant en els termes indicats per la pròpia Sindicatura. 


Barcelona, 12 de maig de 2014 


9. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 


Un cop analitzades les al·legacions presentades per l’Autoritat del Transport Metropolità, 
no s’ha alterat el text original de l’informe per entendre que les al·legacions trameses són 
explicacions que confirmen la situació descrita en l’informe o perquè no es comparteixen 
els judicis exposats. 
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