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

1.10. Resolucions

Resolució 845/X del Parlament de Catalunya, de 
creació de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques 
en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 252-00018/10
Adopció p. 15

1.15. Mocions

Moció 154/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures econòmiques per a l’exercici pressupostari del 
2015
Tram. 302-00214/10
Aprovació p. 15

Moció 155/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
presentació dels pressupostos de la Generalitat per al 2015
Tram. 302-00215/10
Aprovació p. 16

Moció 156/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
garanties jurídiques i la tutela dels drets fonamentals de la 
població immigrant a Catalunya
Tram. 302-00217/10
Aprovació p. 16

Moció 157/X del Parlament de Catalunya, sobre el 9 
de novembre i l’obertura d’un procés constituent
Tram. 302-00219/10
Aprovació p. 18

Moció 158/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
accions polítiques i judicials per a no pagar el deute amb el 
projecte Castor
Tram. 302-00218/10
Aprovació p. 19

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària de 
salut
Tram. 300-00230/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre l’anul·lació de l’adjudi-
cació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió 
d’aquesta decisió en les finances públiques de la Generalitat
Tram. 300-00231/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa i la desi-
gualtat
Tram. 300-00232/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
plans d’atenció a les persones
Tram. 300-00233/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 300-00235/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre l’educació en el lleure
Tram. 300-00236/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de su-
port al món pesquer
Tram. 300-00237/10
Substanciació p. 20

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
10/2014, sobre el Consorci Organitzador del Fòrum Universal 
de les Cultures Barcelona 2004
Tram. 258-00024/10
Coneixement de l’Informe p. 20

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
11/2014, sobre l’empresa Fòrum Universal de les Cultures 
Barcelona 2004
Tram. 258-00025/10
Coneixement de l’Informe p. 20

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00067/10
Debat de totalitat p. 21
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00068/10
Debat de totalitat p. 21
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 21
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2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015
Tram. 302-00216/10
Rebuig p. 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les inversions productives
Tram. 302-00220/10
Rebuig p. 21

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 22
Debat de totalitat p. 22
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa p. 22
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini per a proposar compareixences p. 22

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 22
Debat de totalitat p. 22
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa p. 22
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini per a proposar compareixences p. 22

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 de presentació d’esmenes a l’articulat p. 22

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
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 23
Debat de totalitat p. 23
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini per a proposar compareixences p. 23

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segre-
gació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10
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 la construcció de l’Es-
cola La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01250/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’ampliació i la remo-
delació de diversos centres educatius de Cornellà de Llo-
bregat
Tram. 250-01251/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’aturada de la privatit-
zació dels parcs de carreteres dependents de la Generalitat
Tram. 250-01258/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’Ordre 
BSF/130/2014, relativa als criteris per a determinar la capaci-
tat econòmica dels beneficiaris de les prestacions de servei 
no gratuïtes
Tram. 250-01259/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la posada en marxa de 
la línia d’autobús entre Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i la 
Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01260/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’adequació de la car-
retera B-204
Tram. 250-01275/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la residència i centre 
de dia per a persones amb discapacitat física del barri de 
Balàfia, de Lleida
Tram. 250-01276/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-01277/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut 
Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-01279/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Àngel Guimerà, de Pallejà
Tram. 250-01280/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missió de seguiment del compliment dels acords adoptats 
en el debat general sobre l’increment de la pobresa i les de-
sigualtats
Tram. 250-01281/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el servei de trens de 
rodalia en les festes locals de Barcelona
Tram. 250-01282/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el debat del Projecte 
de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la utilització 
confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’or-
ganismes modificats genèticament a Catalunya en la Comis-
sió d’Estudi sobre els Organismes Genèticament Modificats
Tram. 250-01283/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el garantiment del fi-
nançament del dossier i la documentació necessaris per a 
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presentar la candidatura del Priorat a patrimoni mundial de 
la UNESCO
Tram. 250-01285/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la suspensió cautelar 
de la regulació de l’activitat boletaire a les finques públiques 
de la Generalitat al Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la utilització de perso-
nal i recursos públics en la gestió privada de la sanitat
Tram. 250-01288/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el pagament dels im-
ports pressupostats per a la prestació de serveis residenci-
als per a infants, gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’un pla contra la desnutrició relacionada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la neteja de les rieres 
de Vacarisses
Tram. 250-01291/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el garantiment de la re-
serva de places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda a l’aparcament de l’estació de tren de Vacarisses-
Torreblanca
Tram. 250-01292/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la seguretat de les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01293/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la dotació necessària 
de càmeres i ordinadors a les unitats de la Divisió d’Investi-
gació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01294/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la prohibició de les ar-
mes robòtiques autònomes i dels sistemes d’armes autò-
noms
Tram. 250-01295/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la planificació de 
l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la millora de la línia R3 
de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’autorització ambien-
tal de l’explotació de recursos minerals al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 425) p. 34

Proposta de resolució de reconeixement a la jut-
gessa argentina instructora de la causa contra els crims del 
franquisme
Tram. 250-01341/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la violència masclista
Tram. 250-01342/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legalitat i la neutralitat política a l’Escola Mireia de Montgat
Tram. 250-01343/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre les mesures per a 
combatre la modalitat de venda ambulant «top manta»
Tram. 250-01344/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la incorporació en els 
diferents nivells educatius dels valors per a dignificar la pro-
fessió de comerciant i de marxant
Tram. 250-01345/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’actuació per a la integració social i laboral dels venedors 
de modalitats ambulants no autoritzades
Tram. 250-01346/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre les mesures per a dig-
nificar la professió de comerciant i de marxant i per a pre-
servar el comerç
Tram. 250-01347/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la derogació del De-
cret 139/2014, pel qual s’estableix el règim temporal per al 
període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per 
a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria 
en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de concursos 
de cant
Tram. 250-01348/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la situació econòmica i 
financera de Neoelectra
Tram. 250-01349/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre l’aturada del pla d’ins-
peccions massives a l’esport de base i la regulació de les 
activitats remunerades de les entitats esportives
Tram. 250-01350/10
Presentació p. 44

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 
22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, corresponent al 
2009, el 2010 i el 2011
Tram. 256-00038/10
Presentació p. 45
Termini per a proposar compareixences p. 45

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació econòmica i els pressupostos per al 2015
Tram. 302-00214/10
Esmenes presentades p. 45



17 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 429

SUMARI 4

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la presentació dels pressupostos de la Generalitat per 
al 2015
Tram. 302-00215/10
Esmenes presentades p. 48

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015
Tram. 302-00216/10
Esmenes presentades p. 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les garanties jurídiques i la tutela dels drets fonamentals 
de la població immigrant a Catalunya, especialment al siste-
ma penitenciari
Tram. 302-00217/10
Esmenes presentades p. 51

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les accions polítiques i judicials per a no pagar el deute 
amb el projecte Castor
Tram. 302-00218/10
Esmenes presentades p. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el 9 de novembre i l’obertura d’un procés constituent
Tram. 302-00219/10
Esmenes presentades p. 55

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les inversions productives
Tram. 302-00220/10
Esmenes presentades p. 57

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el projecte 
Castor
Tram. 360-00015/10
Presentació p. 61

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la 
qual es fa pública la defunció de Joaquim Soriano i Soler, re-
presentant del Parlament al Consell Social de la Universitat 
Pompeu Fabra
Comunicació p. 62

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 62

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10
Substitució de diputats p. 62

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 678/X, so-
bre la prevenció de l’ús d’expressions i conductes sexistes 
en l’àmbit parlamentari i institucional
Tram. 290-00608/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 682/X, so-
bre la delegació de vot dels càrrecs electes
Tram. 290-00612/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 685/X, so-
bre l’increment de l’import de l’ajut per hectàrea de fruita 
seca
Tram. 290-00615/10
Sol·licitud de pròrroga p. 63
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Resolució 686/X, so-
bre la regulació de les proves de jònecs
Tram. 290-00616/10
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Resolució 687/X, so-
bre el finançament del Servei de Control de Mosquits del 
Baix Llobregat
Tram. 290-00617/10
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Resolució 707/X, sobre 
l’eliminació temporal dels drets derivats de l’assistència a òr-
gans col·legiats
Tram. 290-00636/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 105/X, sobre el 
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de protec-
ció integral del delta de l’Ebre
Tram. 390-00105/10
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 66

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre 
la pobresa infantil
Tram. 354-00308/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre 
el primer any de desplegament del Pacte per a la infància a 
Catalunya
Tram. 354-00309/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller d’Economia i Co-
neixement sobre la sentència del Tribunal Suprem relativa a 
l’adjudicació del contracte de gestió del servei de subminis-
trament d’aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat
Tram. 354-00341/10
Sol·licitud i tramitació p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre la sentència del Tribunal Suprem relativa a 
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l’adjudicació del contracte de gestió del servei de subminis-
trament d’aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat
Tram. 354-00342/10
Sol·licitud i tramitació p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el procés de privatització i d’adjudicació de 
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00343/10
Sol·licitud i tramitació p. 67

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01587/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01588/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Jordi Borja, urba-
nista i geògraf, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01589/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Mercè Tatjé, ge-
ògrafa i historiadora, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01590/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Lluís Permanyer i 
Lladós, periodista i assagista, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01591/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Establiments Emblemàtics amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01634/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de Comis-
sions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01635/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació del Comerç, l’Hostaleria i el Joc de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01636/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació i de la 
Comissió de Turisme de l’Associació de Municipis i Comar-
ques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mo-

dificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 352-01637/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01638/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01639/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01640/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Juli Capella, arqui-
tecte, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01641/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Sergi Llagostera 
Xargayó, president de l’Associació de Propietaris de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01642/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’Àlex Mestre, presi-
dent de l’Associació de Propietaris de Locals de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01643/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Josep Maria Roig, 
secretari de l’Associació d’Establiments Emblemàtics de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01644/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell 
Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques 
de Barcelona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01645/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Gabriel Jené Lla-
brés, en representació de Comertia, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01646/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Javier Cottet Tor-
res, president de Barnacentre, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01647/10
Sol·licitud p. 70
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Proposta de compareixença de Jordi Portabella, 
exregidor de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01648/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Josep Cruanyes, 
advocat especialista en protecció del patrimoni comercial, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01649/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01650/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 352-01651/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01652/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01653/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01654/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del bar Casa Almirall amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01655/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de Queviures Quílez amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01656/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de Gèneres de Punt La Torre amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01657/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Vicenç Gasca 
Grau, president de la Fundació Barcelona Comerç, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01658/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Xavier Cottet, pre-
sident de l’Eix Comercial Barna Centre, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01659/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Gabriel Jené, presi-
dent de Shopping Line i de l’Associació Comercial Barcelo-
na Oberta, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01660/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell, 
president del Col·legi d’Administradors de Finques de Bar-
celona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01661/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01662/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Propietaris de Locals Comercials de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01663/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Fraile, 
secretari general de la Confederació de Comerç de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01664/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Sergi Llagostera, 
president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 
de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01665/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’Alejandro Goñi, pre-
sident de Pimec Comerç, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01666/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01667/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01668/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Lluís Vendrell, pro-
pietari de la joieria Unión Suiza, amb relació a la Proposició 
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de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01669/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01670/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01671/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català de les Empreses Culturals amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01672/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01673/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associ-
ats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01674/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01675/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01676/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01677/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors Independents de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01678/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de Cat-Secies amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01679/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01680/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors de Documentals de Catalu-

nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01681/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01682/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01683/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de Filmax amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01684/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Adolfo Blanco, fun-
dador i conseller delegat d’«A Contracorriente Films», amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-01685/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del president del Con-
sell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01951/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Oriol Amat, cate-
dràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01952/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Ramon Torrent, ca-
tedràtic d’economia política de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01953/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Jaume Ripoll, di-
rector editorial de la plataforma de cinema en línia Filmin, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010 del cinema
Tram. 352-01954/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Tono Folguera, en 
representació de Pro-docs, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01955/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei  
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01956/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Acadèmia de Cinema Català amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01957/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalu-
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nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01958/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01959/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Cineclubs amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01960/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació de Productors Audiovisuals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01961/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01962/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Estela Artacho, 
presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogrà-
fics, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01963/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Ramon Torrent, es-
pecialista en dret europeu i l’Organització Mundial del Co-
merç i professor de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01964/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Pau Guix, expert 
audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01965/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01974/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’Ignacio Segura, di-
rector general de DeA Planeta, SL, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01975/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’Estela Artacho, 
presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogrà-
fics, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01976/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Luis de Val, presi-
dent de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Asso-
ciats, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01977/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Raimon Masllo-
rens, president de Productors Audiovisuals Federats, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-01978/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01979/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01980/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors Independents de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01981/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01982/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors de Documentals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01983/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Montse Guiu, vice-
presidenta de la delegació catalana de la Societat d’Empre-
saris de Cinemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01984/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, 
president del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01985/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Isona Passola, pre-
sidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01986/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Do-
mènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01987/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Àlex Martínez Roig, 
director general de Continguts de Canal Plus, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01988/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Àngels Seix Salvat, 
gerent de Drac Màgic, Cooperativa Promotora Mitjans Au-
diovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01989/10
Sol·licitud p. 80
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Proposta de compareixença d’Agustí Argelich, pre-
sident del CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01990/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de David Alfaràs, di-
rector d’Alfa Pictures, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01991/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Ventura Pons, di-
rector de Raig d’Idees i Propostes Visuals, SL, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01992/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
dels Cinemes Boliche amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01993/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
dels Cinemes Girona amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01994/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Julio Lamaña, se-
cretari i vocal de relacions internacionals de la Federació 
Catalana de Cineclubs, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01995/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Esteve Riambau, di-
rector de la Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01996/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01997/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01998/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Ramon Torrent Ma-
cau, catedràtic d’economia política de la Universitat de Bar-
celona i titular de la càtedra d’integració internacional de 
l’Organització Mundial del Comerç a la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01999/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Jan Runge, director 
de la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02000/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Christopher P. Mar-
cich, president i director general de Motion Picture Associa-
tion, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-02001/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02002/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02003/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tres-
serras i Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-02004/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Eduard Voltas, exse-
cretari de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02005/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Antoni Lladó, exdi-
rector de l’Institut Català d’Indústries Culturals, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-02006/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Isona Passola, pre-
sidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02007/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-02024/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-02025/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-02026/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02027/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Ramon Torrent, ca-
tedràtic de política econòmica i dret econòmic internacional 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02028/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02104/10
Sol·licitud p. 84
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02105/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02106/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02107/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02108/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02109/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02110/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02111/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02112/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02113/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya
Tram. 352-02114/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Ole Thorson, engi-
nyer de camins i expert en transport públic, amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02115/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb 

relació a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02116/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Sito Alarcón, gerent 
adjunt de Barcelona Regional, i director de Projectes Ambi-
entals, Territorials i d’Energia, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 352-02117/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, en-
ginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya
Tram. 352-02118/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Mateu Turró, engi-
nyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02119/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Francesc Magrinyà, 
professor d’urbanisme de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02120/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02121/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02122/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02123/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de Transports Metropolitans de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02124/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà amb relació 
a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02125/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02126/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a 
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la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02127/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de Renfe amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02128/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Vi-
atgers amb relació a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02129/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02130/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02131/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 352-02132/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02133/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Consumidors en Acció de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02134/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença del secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya
Tram. 352-02135/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença del director general 
de Transports i Mobilitat amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02136/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de Transports Metropolitans de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02137/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la Pro-

posició de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02138/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Ricard Riol, presi-
dent de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, 
amb relació a la Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02139/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02140/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02141/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Manuel Megía, di-
rector gerent dels serveis de Renfe Mercaderies, o d’una 
representació de Renfe a Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 352-02142/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de Rodalies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02143/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02144/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 352-02145/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General 
del Treball amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02146/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Josep Mir, profes-
sor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02147/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02148/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Mateu Turró, engi-
nyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
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amb relació a la Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02149/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Marta Sánchez 
Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d’In-
novació del Transport, amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02150/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’Andrés López Pita, 
doctor enginyer de camins i catedràtic de ferrocarrils de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 352-02151/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Francesc Robusté, 
catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02152/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Joaquim Forn, pre-
sident de Transports Metropolitans de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02153/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02154/10
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Vi-
atgers amb relació a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02155/10
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Josep Maria Cu-
llell, president de Tram, amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02156/10
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Pablo Vázquez Ve-
ga, president de Renfe, amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02157/10
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Joan Mora Bosch, 
president de l’Agrupació de Municipis Titulars de Transport 
Urbà, amb relació a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02158/10
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Ricard Riol  
Jurado, president de la Plataforma per a l Trans- 
port Públic, amb relació a la Proposició de llei de finança-
ment del sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02159/10
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’Alain Flausch, secre-
tari general de l’Associació Internacio nal de Transport Pú-

blic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02160/10
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Peter Hendy, presi-
dent de Transport for London, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 352-02161/10
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02162/10
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya
Tram. 352-02163/10
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Nel·la Saborit i Es-
teve, tècnica en mobilitat, amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02164/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè infor-
mi sobre la pobresa infantil
Tram. 356-00771/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè in-
formi sobre la pobresa infantil
Tram. 356-00772/10
Retirada de la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància 
i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè in-
formi sobre la pobresa infantil
Tram. 356-00773/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Roger Torné davant la Comissió de la Infàn-
cia perquè informi sobre el seu projecte social de millora-
ment del benestar de la infància mitjançant el contacte amb 
la natura
Tram. 356-00777/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comis-
sió de la Infància perquè exposi les conclusions de l’acte 
del 25è aniversari de la Convenció sobre els drets de l’infant
Tram. 356-00794/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Comitè Catalunya d’UNICEF davant la Comissió de la 
Infància perquè exposi les conclusions de l’acte del 25è ani-
versari de la Convenció sobre els drets de l’infant
Tram. 356-00795/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Plataforma d’Infància de Catalunya i del Comitè de Cata-
lunya de l’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè 
exposin les conclusions de la Jornada del 25è aniversari de 
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la Convenció sobre els Drets de l’Infant pel que fa a les claus 
per a fer avançar els drets dels infants a Catalunya
Tram. 356-00835/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè informi sobre la situació dels alumnes amb 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada en finalitzar l’edu-
cació secundària obligatòria
Tram. 356-00895/10
Sol·licitud p. 94

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

Sessió informativa de la Comissió de la Infància 
amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el pri-
mer any de desplegament del Pacte per a la infància a Ca-
talunya
Tram. 355-00166/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 95

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

Compareixença d’una representació de Save the 
Children davant la Comissió de la Infància per a informar so-
bre les mesures integrals que proposa per a la protecció de 
la infància davant la violència
Tram. 357-00568/10
Substanciació p. 95

Compareixença d’Antoni Mateu i Serra, secretari 
de Salut Pública, davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre la regulació de les associacions de cànnabis de 
Catalunya
Tram. 357-00637/10
Substanciació p. 95

Compareixença de Joan Colom i Farran, subdirec-
tor general de Drogodependències, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la regulació de les associacions 
de cànnabis de Catalunya
Tram. 357-00638/10
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació de la Societat 
Catalana de Medicina de Família i Comunitària per a deba-
tre entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut 
i malnutrició
Tram. 357-00675/10
Decaïment p. 95

Compareixença d’una representació de Creu Roja 
davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació de 
la malnutrició infantil
Tram. 357-00676/10
Substanciació p. 95

Compareixença de representants de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya i del Comitè de Catalunya de l’UNI-
CEF davant la Comissió de la Infància per a exposar les con-
clusions de la jornada del vint-i-cinquè aniversari de la Con-
venció sobre els drets de l’infant pel que fa a les claus per a 
fer avançar els drets dels infants a Catalunya
Tram. 357-00807/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adoles-
cència davant la Comissió de la Infància per a informar so-
bre la pobresa infantil
Tram. 357-00808/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Roger Torné davant la Comissió de la Infància per a informar 
sobre el seu projecte social de millorament del benestar de 
la infància mitjançant el contacte amb la natura
Tram. 357-00809/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

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

Informe sobre política lingüística corresponent a 
l’any 2013
Tram. 334-00093/10
Presentació p. 96

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al juliol del 2014
Tram. 337-00040/10
Presentació p. 97
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 845/X del Parlament de Catalu-
nya, de creació de la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Públiques en Matèria d’Econo-
mia Col·laborativa

Tram. 252-00018/10

Adopció

Ple del Parlament

Sessió 44, 12.11.2014, DSPC-P 84

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de no-
vembre de 2014, un cop considerada la Proposta de re-
solució de creació d’una comissió d’estudi de les polí-
tiques públiques en matèria d’economia col·laborativa 
(tram. 252-000187/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Par-
lamentari Socialista, pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel Grup 
Mixt, d’acord amb l’article 58.3 del Reglament, ha 
adoptat la següent resolució: 

Preàmbul

El Parlament de Catalunya, d’acord amb la Moció 
147/X, sobre les polítiques públiques amb relació a 
l’economia col·laborativa, constata que l’emergència de 
noves formes de consum col·laboratiu comporta rep-
tes i alhora oportunitats, a causa de l’impacte social 
i econòmic que té, i manifesta la necessitat d’adaptar 
el marc normatiu per a garantir la màxima seguretat 
jurídica als consumidors, els operadors econòmics i 
les administracions públiques, i d’impulsar la crea-
ció d’una comissió específica d’estudi sobre el consum 
i l’economia col·laboratius per a determinar un marc 
general d’actuació de les administracions públiques 
–que inclogui, si escau, noves propostes de regulació 
normativa–, amb un treball conjunt dels grups parla-
mentaris, de representants d’operadors econòmics i de 
consumidors i d’administracions públiques catalanes.

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estu-
di de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa (CEPPMEC), d’acord amb el que esta-
bleix l’article 54 del Reglament del Parlament, amb 
les directrius, la composició, l’objecte i el termini se-
güents: 

Tipus 
Es crea una comissió específica d’estudi de les políti-
ques públiques en matèria d’economia col·laborativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 54 del Reglament 
del Parlament.

Composició
La Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa és integrada per 
dos membres de cada grup parlamentari. La compo-
sició de la Comissió s’ha d’ajustar al que estableix el 
Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgans.

Hi poden assistir tècnics, especialistes i membres 
d’entitats.

Objecte
L’objecte de la Comissió són les polítiques públiques 
en matèria d’economia col·laborativa

Termini per a cloure els treballs 
La Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa ha de cloure els tre-
balls en el termini de sis mesos a partir de la seva crea-
ció.

La Comissió pot redactar un informe final que, si es-
cau, ha d’ésser aprovat d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

El secretari quart La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

1.15. MOCIONS

Moció 154/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures econòmiques per a l’exer-
cici pressupostari del 2015
Tram. 302-00214/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 44, 13.11.2014, DSPC-P 85

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de no-
vembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la situació econòmica i els pressupos-
tos per al 2015 (tram. 302-00214/10), presentada per la 
diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
90368), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 90370), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
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90374) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
90381).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prendre mesures en el proper exercici pressuposta-
ri per a respondre a la necessitat de reduir l’atur, la 
pobresa i les desigualtats, augmentant les partides de-
dicades als serveis públics, les polítiques de reactiva-
ció econòmica i el suport dels aturats. Aquests són uns 
dels principals reptes que afronta el país, als quals cal 
donar resposta.

b) Prendre les mesures pertinents per tal que en l’exer-
cici pressupostari del 2015 es reverteixi la reducció 
temporal de dos anys del 15% de jornada i sou al per-
sonal interí de l’Administració de la Generalitat.

c) Prendre les mesures pertinents per tal que en l’exer-
cici pressupostari del 2015 es recuperi la catorzena pa-
ga del personal de l’Administració de la Generalitat.

d) Presentar semestralment en comissió la situació de 
l’execució del pressupost en curs, com a mesura de 
transparència dels comptes públics.

e) Reclamar al Govern de l’Estat que transfereixi a la 
Generalitat la totalitat dels fons pendents d’abonar a 
Catalunya, especialment els derivats de la disposició 
addicional tercera de l’Estatut d’autonomia.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

El secretari segon La presidenta
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 155/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la presentació dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2015
Tram. 302-00215/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 44, 13.11.2014, DSPC-P 85

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de no-
vembre de 2015, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la presentació dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2015 (tram. 302-00215/10), presen-
tada pel diputat José Manuel Villegas Pérez, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 90361), pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 90369), pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 

(reg. 90371), pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 90376) i pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 90382).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar-li abans de final d’any uns pressupostos de 
la Generalitat per al 2015 que incloguin la recuperació 
de la catorzena paga dels treballadors de la Generalitat 
de Catalunya i l’eliminació de la reducció del 15% de 
retribució i jornada aplicada als treballadors interins.

b) Adoptar, en el cas de pròrroga pressupostària, les 
mesures necessàries per a garantir per al 2015 el pa-
gament complet de dotze mensualitats i dues pagues al 
personal de l’Administració de la Generalitat i la recu-
peració del 100% de la jornada i el salari del personal 
interí.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2015

El secretari segon La presidenta
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 156/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les garanties jurídiques i la tutela dels 
drets fonamentals de la població immigrant 
a Catalunya
Tram. 302-00217/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 44, 13.11.2014, DSPC-P 85

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de no-
vembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les garanties jurídiques i la tutela dels 
drets fonamentals de la població immigrant a Catalu-
nya, especialment al sistema penitenciari (tram. 302-
00217/10), presentada per la diputada Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 90359), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 90367) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 90375).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya rebutja la disposició final 
primera incorporada com a esmena del Partit Popular 



17 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 429

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 17

a la Llei de seguretat ciutadana, per tal de reformar la 
Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integra-
ció social, en què habilita la policia per a fer devoluci-
ons automàtiques d’immigrants, ja que aquesta pràcti-
ca representa una clara violació del Conveni europeu 
de drets humans i de la legislació estatal, europea i 
internacional.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
al document de propostes elaborat pel Consell Muni-
cipal d’Immigració de Barcelona, del juliol de 2014. 
Amb relació a aquest document, insta el Govern a: 

a) Dirigir-se al Govern de l’Estat per tal que impartei-
xi instruccions a les oficines d’estrangeria de Catalu-
nya perquè es tramitin autoritzacions de residència de 
llarga durada als ciutadans reagrupats que hagin tin-
gut autorització de residència i llur familiar sigui titu-
lar d’una residència de llarga durada.

b) Remetre una instrucció a la Secretaria General 
d’Immigració i Emigració per tal que s’eviti l’ús indis-
criminat de ressenyes policials per a motivar denega-
cions d’autoritzacions de residència de llarga durada.

c) Permetre que documents oficials com ara cèdules 
d’inscripció, certificacions consulars i atestats polici-
als, entre altres, serveixin per a acreditar la identitat de 
les persones immigrades a fi d’accedir a la tramitació 
de la targeta sanitària corresponent.

d) Fer que, en els casos de residència no lucrativa de 
joves d’entre setze i vint-i-un anys, basant-se en la si-
tuació econòmica, es redueixi el percentatge de l’in-
dicador públic de renda d’efectes múltiples (100%) i 
s’equipari a la renda mínima d’inserció establerta per 
la Generalitat, quantitat segons la qual es consideren 
cobertes les necessitats bàsiques.

e) Pel que fa als menors estrangers no acompanyats: 

– Fer que el lliurament del menor als cossos polici-
als deixi d’ésser una pràctica general i sistemàtica i es 
produeixi només en cas que el menor no aporti cap do-
cumentació que l’identifiqui.

– Fer que les proves mèdiques per a identificar el me-
nor es portin a terme només en els casos en què no es 
presenti la documentació suficient, inclosa la del pa-
ís d’origen, i s’adopti el criteri de mínima aplicació 
d’identificació per proves clíniques amb la qual es pu-
gui identificar el menor.

f) Promoure l’obtenció d’una autorització per arrela-
ment social mitjançant la figura de la cooperativa de 
treball associat.

g) Permetre que, per a l’obtenció de l’autorització de 
residència per arrelament social (compte propi), els in-
formes de viabilitat del projecte empresarial puguin 
ésser emesos amb igual valor per la PIMEC i la Con-

federació de Comerç de Catalunya i per altres organit-
zacions acreditades degudament.

h) Evitar que es produeixi l’automatització de peticions 
de substitució de les condemnes per expulsió, mitjan-
çant actuacions de coordinació que permetin acreditar 
circumstàncies personals d’arrelament de l’acusat i fa-
cilitar la consideració d’aquestes respecte de la grave-
tat del delicte, tot establint dinàmiques de coordinació 
amb la fiscalia i els jutjats de Catalunya.

i) Fer totes les gestions necessàries davant del Govern 
de l’Estat per a evitar la irregularitat sobrevinguda a 
persones migrades que en el moment del venciment de 
llur targeta de residència no tinguin feina, i reconèi-
xer-los l’estatut de treballadors cessants.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure i reforçar els recursos materials, la for-
mació especialitzada i els dispositius de tramitació a 
fi de garantir que els immigrants que es troben a Ca-
talunya en una situació susceptible d’ésser reconeguda 
com a asil polític tinguin la capacitat efectiva d’acre-
ditar llurs circumstàncies per mitjà d’informes i do-
cuments per tal que l’asil els sigui reconegut per les 
autoritats competents, en compliment de la legalitat 
internacional vigent.

b) Promoure les reformes legislatives de la Llei de 
l’Estat 12/2009, del 30 d’octubre, reguladora del dret 
d’asil i de la protecció subsidiària, i recuperar la possi-
bilitat de sol·licitar l’estatut de refugiat a les ambaixa-
des i consolats espanyols.

c) Desplegar un pla especial de tutela dels drets fona-
mentals de la població reclusa estrangera en què s’in-
clogui l’impuls i el creixement dels programes de me-
diació cultural, dels programes d’atenció a les dones 
immigrants, dels programes d’inserció laboral especí-
fica en coordinació amb el Departament de Treball i 
l’assessorament jurídic especialitzat, per tal d’afavorir 
i garantir les possibilitats legals de residència d’aques-
ta població.

d) Reforçar la perspectiva de gènere en les polítiques 
de migració en coordinació amb l’Institut Català de les 
Dones, garantir l’accés de les dones migrades als ser-
veis de salut i donar una atenció especial a les dones 
migrades que són víctimes de la violència masclista.

e) Evitar en qualsevol cas conduccions d’interns dels 
centres penitenciaris de Catalunya al Centre d’Inter-
nament d’Estrangers (CIE) per als interns amb supòsit 
d’expulsió administrativa o judicial durant el compli-
ment de la condemna, i garantir que la conducció efec-
tiva al país d’origen es fa directament des del centre 
penitenciari i s’evita el pas pel CIE, atès el risc de la 
manca de garanties dels drets humans en aquests cen-
tres.

f) Vetllar perquè en els casos de llicenciament defi-
nitiu de la condemna dels interns estrangers sense re-
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gularització de residència, però sense ordre d’expulsió 
vigent, no es notifiqui la posada en llibertat, atès que 
això no està previst pel marc legal vigent i fa que els 
ciutadans en llibertat siguin immediatament detinguts 
i conduits al CIE.

4. El Parlament de Catalunya insta la Mesa de la Co-
missió de Justícia i Drets Humans a proposar la crea-
ció d’un grup de treball perquè elabori una proposta de 
revisió i superació del model actual dels centres d’in-
ternaments d’estrangers.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

El secretari quart La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 157/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el 9 de novembre i l’obertura d’un pro-
cés constituent
Tram. 302-00219/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió 44, 13.11.2014, DSPC-P 85

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de no-
vembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el 9 de novembre i l’obertura d’un 
procés constituent (tram. 302-00219/10), presentada 
pel diputat Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 90366), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 90373) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 90379).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya felicita el poble de Cata-
lunya per la jornada cívica, democràtica i pacífica que 
va tenir lloc el 9 de novembre. Així mateix, reconeix 
el procés participatiu del 9-N com una expressió àm-
plia i clara i d’exercici a favor del dret a decidir. Per ai-
xò, el Parlament constata la voluntat de la majoria del 
poble de Catalunya d’ésser reconegut com a subjecte 
polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conse-
qüències. El Parlament també vol reconèixer a tots els 
participants i voluntaris en la jornada del 9-N la va-
lentia a l’hora de sobreposar-se democràticament a les 
impugnacions i amenaces del Govern i les institucions 
de l’Estat, en una clara esmena ciutadana a l’Estat per 
la seva negació persistent del dret del poble de Catalu-
nya a decidir lliurement el seu futur polític.

2. El Parlament de Catalunya: 

a) Rebutja l’actuació de la delegada del Govern de 
l’Estat a Catalunya, senyora Llanos de Luna, perquè 
considera que s’ha extralimitat en les seves funcions 
i que ha amenaçat ajuntaments i directors d’instituts, 
i insta el Govern a estudiar els mecanismes legals que 
convingui aplicar a per defensar les competències de 
la Generalitat afectades.

b) Reitera l’exigència de dimissió de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya rebutja frontalment 
qualsevol intent d’exigència de responsabilitats per via 
judicial amb relació al procés participatiu del 9 de no-
vembre, que se situa en la línia d’actuació del Govern 
del Partit Popular de criminalització de les mobilitza-
cions ciutadanes, i assumeix de manera solemne i col-
lectiva totes les conseqüències que se’n poguessin de-
rivar.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adre-
çar-se a les institucions i a la comunitat internacional 
per a traslladar-los el resultat del procés participatiu 
del 9-N, que encara resta obert fins al proper 25 de 
novembre, el qual va donar els resultats provisionals 
següents, majoritàriament a favor de la independèn-
cia, sobre un total de 2.305.240 vots emesos: Sí-Sí, 
80,76%; Sí-No, 10,07%; No, 4,54%; Sí - en blanc i «al-
tres», 4,62%. Així mateix, valora molt positivament la 
presència de delegacions d’observadors internacionals 
que han elaborat un informe sobre el desenvolupament 
de la jornada.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encar-
regar, després d’obtenir el mandat democràtic neces-
sari, a un grup de treball designat de manera conjunta 
pel Parlament mateix i per agents polítics i socials re-
presentatius de la pluralitat del teixit existent, la re-
dacció del procediment democràtic i participatiu que 
ha de regir el procés constituent. El disseny d’aquest 
procés participatiu, que tindrà en compte els treballs 
del Consell Assessor per a la Transició Nacional, ha 
d’incloure els mecanismes, les condicions, el format 
i els temps, espais i procediments de debat i decisió 
populars sobre la redacció d’unes noves bases consti-
tuents de la futura República, si aquesta fos la voluntat 
majoritària dels catalans.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català
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Moció 158/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les accions polítiques i judicials per a 
no pagar el deute amb el projecte Castor
Tram. 302-00218/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 44, 13.11.2014, DSPC-P 85

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de no-
vembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les accions polítiques i judicials 
per a no pagar el deute amb el projecte Castor (tram. 
302-00218/10), presentada per la diputada Hortènsia 
Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 90362), pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 90378), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 90380) i pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 90401).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar, dins el termini establert, un recurs d’in-
constitucionalitat contra el Reial decret llei 13/2014, 
del 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en 
relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals 
nuclears.

b) Demanar al Govern de l’Estat que es paralitzi el pa-
gament de la indemnització de 1.350.729 milions d’eu-
ros que, d’acord amb el Reial decret 13/2014, l’empresa 
Enagas Transporte, SAU, ha d’abonar en un pagament 
únic a ESCAL UGS, SL, abans del 15 de novembre 
de 2014 i que es prioritzi el pagament als afectats per 
danys materials o morals, després d’un peritatge dut 
a terme per experts designats per la Generalitat, atès 
que Enagas Transporte, SAU, encara no ha comple-
tat els informes i estudis necessaris sobre la construc-
ció, el manteniment en hibernació i la utilització del 
magatzem subterrani i de la resta d’instal·lacions que 
conformen el projecte Castor; que no s’han depurat les 
responsabilitats ambientals, administratives i econò-
miques de l’empresa ESCAL UGS, SL, amb relació a 
la construcció i la posada en funcionament provisional 
del projecte que va ocasionar més de mil terratrèmols, 
i que no hi ha els estudis tècnics sobre l’afectació que 
la hibernació del projecte pot tenir sobre el medi am-
bient i altres instal·lacions de risc presents a la zona.

c) Facilitar tota la documentació sobre el projecte Cas-
tor al fiscal en cap per tal que la Fiscalia de Medi Am-
bient pugui actuar d’ofici i obrir diligències si hi ha 
indicis d’incompliments de les normatives i directives 

ambientals, tant en les declaracions d’impacte com pel 
que fa a la responsabilitat ambiental.

d) Adreçar-se a la Comissió Europea per tal que, si 
escau, aquesta iniciï un procediment per a esbrinar si 
amb l’aprovació del Reial decret 13/2014 s’han incom-
plert les normes comunes sobre el sector gasista i so-
bre la competència recollides en els tractats fundacio-
nals, i concretament pel que fa als ajuts d’Estat.

e) Adreçar-se a la Comissió Europea per tal que, si es-
cau, aquesta iniciï un procediment de revisió del pro-
jecte pilot dels Project Bond i, més concretament, de 
l’atorgament d’un Project Bond de 1.434 milions d’eu-
ros a ESCAL UGS, SL, per a refinançar el projecte 
Castor, l’estiu del 2013, quan s’havia advertit el Banc 
Europeu d’Inversions de les anomalies i les vulneraci-
ons mediambientals del projecte.

f) Fer un peritatge per a quantificar els danys materi-
als i, si escau, morals que han patit els ciutadans de les 
Terres de l’Ebre com a conseqüència dels terratrèmols, 
a l’efecte de fer les reclamacions que corresponguin.

g) Sol·licitar a tots els senadors designats que repre-
senten la Generalitat al Senat que, durant la tramita-
ció dels Pressupostos generals de l’Estat per al 2015, 
presentin les esmenes necessàries perquè s’indemnitzi 
les persones afectades pels terratrèmols que no es van 
tenir en compte en el Reial decret 13/2014.

h) Impulsar un Pacte de l’energia a partir del diàleg 
amb totes les forces polítiques i els representants soci-
als i econòmics per a dotar-nos d’una política energè-
tica estable a mitjà i a llarg termini, tenint en compte 
que el projecte Castor i les seves conseqüències econò-
miques, mediambientals i de seguretat per a les perso-
nes haurien de fer reflexionar el Govern sobre el model 
energètic actual de Catalunya i la necessitat d’un nou 
model energètic que afronti els reptes del canvi climà-
tic, més eficient i eficaç tant econòmicament com eco-
lògicament, i el pla de transició necessari cap a aquest 
nou model.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

El secretari segon La presidenta
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció pri-
mària de salut
Tram. 300-00230/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Interpel·lació al Govern sobre l’anul·lació de 
l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acci-
ona i sobre la repercussió d’aquesta decisió 
en les finances públiques de la Generalitat
Tram. 300-00231/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 13.11.2014, DSPC-P 85.

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa i la 
desigualtat
Tram. 300-00232/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Interpel·lació al Govern sobre el desplega-
ment de plans d’atenció a les persones
Tram. 300-00233/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació 
de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 300-00235/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 13.11.2014, DSPC-P 85.

Interpel·lació al Govern sobre l’educació en 
el lleure
Tram. 300-00236/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 13.11.2014, DSPC-P 85.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de suport al món pesquer
Tram. 300-00237/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 10/2014, sobre el Consorci Organitzador 
del Fòrum Universal de les Cultures Barce-
lona 2004
Tram. 258-00024/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió 17, tinguda l’11.11.2014, DSPC-
C 525.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 11/2014, sobre l’empresa Fòrum Univer-
sal de les Cultures Barcelona 2004
Tram. 258-00025/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió 17, tinguda l’11.11.2014, DSPC-
C 525.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió 44, tinguda el 
12.11.2014, DSPC-P 84, ha aprovat l’esmena a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió 44, tinguda el 
12.11.2014, DSPC-P 84, ha aprovat l’esmena a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2015
Tram. 302-00216/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 44, tingu-
da el 13.11.2014, DSPC-P 85.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les inversions productives
Tram. 302-00220/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 44, tingu-
da el 13.11.2014, DSPC-P 85.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 200-00027/10

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada oral en el Ple pel Grup Parlamentari Socia-
lista.
Coneixement: Ple del Parlament, 12.11.2014.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 44, tingu-
da el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 23.09.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 18.11.2014 al 24.11.2014).
Finiment del termini: 25.11.2014; 09:30 h.

Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 200-00029/10

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada oral en el Ple pel Grup Parlamentari Socia-
lista.
Coneixement: Ple del Parlament, 12.11.2014.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 44, tingu-
da el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 23.09.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 18.11.2014 al 24.11.2014).
Finiment del termini: 25.11.2014; 09:30 h.

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 de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 90358).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.11.2014.
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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

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 90353).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.11.2014.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.09.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 18.11.2014 al 24.11.2014).
Finiment del termini: 25.11.2014; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 89706 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu 
del Grup Parlamentari Socialista, Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Dolors Camats i Luis, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías 

Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 100.b del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposició de 
llei per la qual es modifica la Llei 1/1994, de 22 de fe-
brer, de creació del municipi de Badia per segregació 
de part dels termes municipals de Barberà del Vallès 
i de Cerdanyola del Vallès, acompanyada de la docu-
mentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat

Memoria justificativa de la iniciativa

Aquesta memòria presenta les principals dades que 
permeten contrastar la insuficiència de base fiscal del 
municipi de Badia del Vallès, el seu caràcter estruc-
tural i permanent, que justifiquen la necessitat de la 
present proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Ba-
dia per segregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès.

1. Dèficit de capacitat fiscal del municipi de Badia del 
Vallès

S’han analitzat totes les bases fiscals dels impos-
tos obligatoris locals, però la anàlisis s’ha centrat en 
el càlcul del dèficit de capacitat fiscal en l’Impost de 
Béns Immobles (IBI) ja que és l’únic impost amb ba-
ses fiscals estables, fixades per llei per tots els munici-
pis i amb unes bases publicades per organismes ofici-
als. La resta d’impostos depenen dels cicles econòmics 
i les seves bases no es troben publicades, la qual cosa 
dificulta la seva comparativa. No obstant això, val la 
pena el seu anàlisi perquè tenen un impacte directe en 
la capacitat fiscal del municipi.

Convé subratllar d’antuvi que el dèficit de capacitat fis-
cal respecte del l’IBI, és independent dels tipus impo-
sitius, és a dir, que té el seu origen en la base fiscal i 
no en el tipus impositiu, és la base la que determina un 
menor ingrés fiscal, en el sentit que es tracta d’una in-
suficiència que no està relacionada amb les decisions 
de l’administració local.

Per poder fixar una quantitat econòmica que respongui 
a aquest dèficit per l’actual exercici, es fa el càlcul te-
nint en compte el tipus vigent d’IBI per l’exercici 2014, 
és a dir, 0,69.
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2. Caràcter Estructural de la insuficiència de Base Fis-
cal: Anàlisi de la base fiscal dels impostos obligatoris

IBI

El municipi té actualment un Valor cadastral total de 
219.918.918 euros (valor revisat l’any 2009), la qual cosa 
representa una valor mig per habitant de 16.253 euros.

Aquesta valoració està directament relacionada amb la 
qualitat i antiguitat de les edificacions, donant com a 
resultat el municipi amb característiques urbanes de 
menor valor cadastral per habitant de Catalunya.

La mitjana de Catalunya dels municipis de 10-20.000 
habitants es situa en 59.593 euros.

El valor cadastral mig per habitant a la demarcació de 
Barcelona és de 48.776 euros.

IAE

El municipi no té en aquests moments zones d’activi-
tat econòmica que permetin la localització d’activi-
tats que per dimensió estiguin eventualment subjec-
tes a aquest impost, els usos d’activitats es concentren 
en els baixos comercials dels edificis residencials i el 
mercat municipal.

ICIO

Aquest impost és pràcticament residual al municipi, en 
la mesura que no hi ha espai per l’edificació i que les 
característiques dels habitatges residencials no generen 
activitats de base imposables.

IVTM

En aquest impost el municipi de Badia del Vallès no 
presenta particularitats destacades, llevat de les relacio-
nades amb la renda de la seva població. El municipi 
té una ràtio de motorització (Vehicles per habitant) de 
0,56, per 0,65 del Vallès Occidental i 0,66 de Catalunya.

3. Caràcter permanent de la insuficiència de Base Fis-
cal. Anàlisi de les restriccions a l’evolució futura de la 
base fiscal, en base a les seves característiques perma-
nents del municipi

Extensió i densitat

El municipi té 0,9 Km2 d’extensió i és l’únic municipi 
més gran de 10.000 habitants amb una extensió inferi-
or a 1Km2. És el quart municipi de Catalunya en den-
sitat. Aquesta característica impedeix el creixement 
urbà i limita de forma permanent la creació de noves 
bases fiscal per desenvolupament de sòl.

Usos urbans

Tot el terme és sòl urbà i l’ús predominant és el resi-
dencial, que abasta pràcticament la totalitat del terme.

El municipi està ocupat per 202 edificis que donen ca-
buda a 5.679 habitatges familiars i 117 locals, la ma-

joria d’ells existents d’ençà la construcció del polígons 
d’habitatges l’any 1974, les característiques dels quals 
els dóna el seu valor actual.

Les possibilitats de crear en el futur noves edificacions 
són inexistents donada la densitat i nivell d’ocupació 
del sòl.

Les possibilitats d’augmentar-ne el seu valor només 
seria possible, donat el règim de protecció existent, per 
una operació pública de transformació integral que su-
posés eventualment l’enderroc d’edificacions i la cons-
trucció de noves.

Té pendent de desenvolupament, en fase de tramita-
ció, sectors d’usos industrials i terciaris, que incre-
mentaran la seva base fiscal en l’IBI i, eventualment, 
l’IAE. Les determinacions de planejament limiten, pe-
rò, l’impacte total futur d’aquests desenvolupaments. 
L’impacte en valor urbà seria: 

Tipus Sostre
VCmitjà  

€/m2 Valor total

Nou sostre  
industrial 25.000 350 8.750.000
Nou sostre 
terciari 50.000 550 27.500.000

La qual cosa significaria augmentar en un 16,5% el valor 
cadastral total actual del municipi. Noti’s en qualsevol 
cas, que es tracta de desenvolupament en fase de trami-
tació, la factibilitat i temporalitat dels quals és incerta.

Cal afegir que part de les parcel·les incloses a la mo-
dificació i que podrien servir per incrementar la base 
fiscal del municipi són propietat d’INCASOL i es tro-
ben pendents de cessió en base al conveni signat amb 
la Generalitat de Catalunya a l’any 2007.

Altres: Renda disponible i realitat socioeconòmica

Badia del Vallès és el municipi amb la renta per càpita 
més baixa de Catalunya, la renda disponible mitjana 
del municipi representa el 80% de la renda disponible 
mitjana de Catalunya. Presenta també un elevat índex 
d’atur (27%) i una mancança de teixit econòmic. Més 
del 33% de la nostra població es troba atesa per serveis 
socials bàsics.

4. Càlcul del dèficit de capacitat fiscal per l’any 2014

Es proposa pel càlcul del dèficit de capacitat fiscal de 
Badia del Vallès, respecte únicament de l’IBI la se-
güent fórmula matemàtica: 

DE= (VChH-VChB)x tIBI*nh

VChH= Valor cadastral mig per habitant dels municipis del 
mateix estrat de població.

VChB=Valor cadastral mig per habitant del municipi de Ba-
dia del Vallès
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tmIBI= tipus vigent de l’IBI a Badia del Vallès.

nh= Nombre d’habitants de Badia del Vallès.

Segons les dades oficials corresponents a l’any 2012 
(darreres publicades sobre valors cadastrals) a que es 
refereix la fórmula i resta de dades actualitzades: 

Dada Valor

VChH= Valor cadastral mig per habitant dels municipis del mateix estrat de població (10 mil a 20.000 habitants 59.593 €
VChB=Valor cadastral mig per habitant del municipi de Badia del Vallès 16.253 €
tmIBI= tipus vigent de l’IBI a Badia del Vallès 0,69 %
nh= Nombre d’habitants de Badia del Vallès 13.531 hab.

DE=Dèficit estructural (2014) 4.046.445,55 €

Exposició de motius

Mitjançant la Llei 1/1994, de 22 de febrer, es va crear 
el municipi de Badia per segregació de part dels ter-
mes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès. A l’exposició de motius es detallen les ca-
racterístiques especials sòcio-econòmiques i territori-
als que concorren en el nucli de Badia i que justifi-
quen la seva creació: pel seu origen (Pla Nacional de 
l’habitatge 1961-1976), configuració urbanística (es va 
preveure la construcció de 5.372 habitatges en règim 
de protecció especial, 136 locals comercials i de tot 
un seguit d’equipaments que en el moment de la in-
auguració encara no s’havien executat), administració 
(a través de la Mancomunitat Intermunicipal Barbe-
rà del Vallès - Cerdanyola del Vallès «Ciutat Badia»), 
consciència ciutadana dels habitants de considerar-se 
veïns de Badia (es va realitzar una consulta popular 
l’any 1982, en la que es va demanar la constitució d’a-
quest nucli en municipi), insuficiència de recursos de 
la Mancomunitat per a atendre el finançament ade-
quat del nivell de serveis que presta a la població, entre 
d’altres raons.

A l’article 1 de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, es de-
termina, per raons d’interès públic i social, un finança-
ment transitori especial, que es desenvolupa a la Dispo-
sició Transitòria Tercera. Aquest període transitori es 
va establir en deu anys, en els que l’Administració de la 
Generalitat es feia càrrec del finançament dels serveis 
no obligatoris existents a l’entrada en vigor de la Llei.

Mitjançant la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administra-
tives, es va modificar l’apartat 2 de la Disposició Tran-
sitòria Tercera de la Llei 1/1994, de 22 de febrer. En 
concret, es va modificar el sistema d’actualització anual 
de l’aportació de la Generalitat, que va passar de fer-se 
atenent a l’evolució pressupostària de l’Administració 
de la Generalitat, a fer-se a partir de l’exercici del 2000 
d’acord amb l’evolució de l’Índex de Preus de Consum.

Una vegada finalitzat el període de deu anys del finan-
çament previst per part de l’Administració de la Ge-
neralitat de Calalunya dels serveis no obligatoris exis-

tents a l’entrada en vigor de la Llei 1/1994, de 22 de 
febrer (13 d’abril de 2004), l’Ajuntament de Badia del 
Vallès va manifestar que es mantenia la situació d’in-
suficiència de la hisenda municipal i va sol·licitar a la 
Generalitat de Catalunya l’aprovació d’una fórmula 
transitòria de finançament fins a l’aprovació definitiva 
d’un nou sistema de finançament especial per garantir 
la viabilitat econòmica del municipi. Aquesta formu-
la transitòria es va articular mitjançant la pròrroga de 
la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 1/1994, de 
22 de febrer: fins al 31 de desembre de 2005, mitjan-
çant la Disposició Final Tercera de la Llei 11/2004, de 
27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2005; i posteriorment fins al 31 de de-
sembre de 2006, a través de la Disposició final quarta 
de la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2006.

El 31 de juliol de 2007 es va formalitzar un Conve-
ni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, relatiu a la pròrroga del sistema de 
finançament establert per a aquest municipi per la dis-
posició transitòria tercera de la Llei 1/1994. A d’expo-
sitiu sisè ambdues parts expressaven que consideraven 
convenient l’establiment d’un nou sistema de finança-
ment compensatori, que haurà de preveure la llei i que 
substitueixi la reiterada disposició transitòria tercera 
de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, amb caràcter tran-
sitori i decreixent, amb l’objectiu exclusiu de cobrir el 
lapse temporal fins a la normalització de la hisenda 
municipal de Badia del Vallès. El conveni establia ai-
xí mateix unes quanties d’aportació amb horitzó final 
l’any 2018, acordant establir a partir d’aquesta data un 
futur marc de relacions i finançament un cop analitza-
da l’estructura financera de l’ajuntament.

La realitat d’aquests anys, després de transcorreguts 
dinou, des de la creació del municipi de Badia, per-
met constatar que no s’han assolit els objectius fixats 
en el conveni per millorar la base fiscal del municipi i 
fa pertinent definir per Llei un nou sistema de finança-
ment especial o diferenciat que garanteixi la viabilitat 
econòmica del municipi i tingui en compte l’experièn-
cia acumulada.
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L’experiència mostra que el veritable problema rau en 
la insuficiència de base fiscal del municipi, el que fa 
que les previsions contingudes a l’esmentat Conveni 
de finançament portin indefectiblement a la insosteni-
bilitat financera del municipi, ja que persisteix un dè-
ficit que és estructural. Aquesta insuficiència de base 
fiscal, que es descriu en els antecedents que acompa-
nyen aquesta proposició, té a més un caràcter perma-
nent, en la mesura que no es pot superar per l’acció ni 
les decisions de l’administració municipal, ja que ve 
condicionada per la realitat territorial i socioeconòmi-
ca del municipi, reconeguda i acceptada per la pròpia 
llei de creació i que fa de Badia del Vallès un municipi 
especial molt diferenciat de la resta de municipis de 
Catalunya.

La pertinència d’un nou sistema de finançament es-
pecífic pel municipi ve avalat també implícitament 
per allò que disposa la lletra b) de l’apartat primer, de 
l’article 7 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territori-
al dels municipis, de les entitats municipals descen-
tralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en 
relació la segregació per crear un nou municipi, quan 
estableix com a requisit que els nous municipis hau-
ran de tenir com a mínim una capacitat fiscal igual o 
superior al 95% dels municipis existents del seu tram 
de població.

És per tot això, que la present proposició de llei té per 
objecte establir un nou sistema de finançament diferen-
ciat que garanteixi la suficiència financera del municipi, 
tal com estableixen els articles 9.1 i 9.5 de la Carta Eu-
ropea d’Autonomia Local, l’article 142 de la Constitució 
Espanyola, els articles 217, 218 i 219 de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya i altres disposicions de règim local. 
Aquesta llei planteja també un nou sistema transitori 
que doni compliment a allò acordat tant a la llei creació 
del municipi com al conveni de finançament.

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

Proposició de llei per la qual es modifica la 
Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès

Article 1

Es modifica l’apartat primer de l’Article 1 de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Ba-
dia per segregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès, amb la 
redacció següent: 

«Article 1 

1. Es crea un nou municipi, per segregació d’una part 
dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cer-

danyola del Vallès, que té, per raons d’interès públic i 
social, un finançament diferenciat derivat de la seva 
insuficiència de base fiscal que li provoca un dèficit es-
tructural permanent.

[...]»

Article 2

Es modifica l’Article 3 de la Llei 1/1994, de 22 de fe-
brer, de creació del municipi de Badia per segregació 
de part dels termes municipals de Barberà del Vallès 
i de Cerdanyola del Vallès, amb la redacció següent: 

«Article 3

El nou municipi ha de prestar els serveis que, segons la 
legislació vigent, li corresponen.»

Article 3

S’addiciona un nou Article 5 bis a la Llei 1/1994, de 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia per segre-
gació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès, amb la redacció se-
güent: 

«Article 5 bis

1. En compliment del article 1.1 el finançament dife-
renciat derivat de la insuficiència fiscal serà el corres-
ponent al dèficit estructural permanent de cada any, 
i que haurà de tenir el seu reflex en el pressupost de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya de cada 
exercici, i es calcularà en base a la següent fórmula: 

DE= (VChH-VChB) x tIBI*nh

VChH= Valor cadastral mig per habitant dels municipis del 
mateix estrat de població de Catalunya (10-20.000.-hab). 
(Calculat per mitjana simple)

VChB=Valor cadastral mig per habitant del municipi de Ba-
dia del Vallès

tmIBI= tipus vigent de l’IBI a Badia del Vallès.

nh= Nombre d’habitants de Badia del Vallès.

2. Es crea una comissió paritària amb tres represen-
tants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i tres del Municipi de Badia. La Comissió serà copre-
sidida pel conseller o consellera competent en matèria 
de Governació i per l’alcalde o alcaldessa, president 
o presidenta de l’Ajuntament de Badia del Vallès, i es 
garantirà la presència d’un representat de la Conselle-
ria competent en matèria d’Economia i Finances.

3. La comissió establerta en l’apartat anterior es reuni-
rà, al menys, un cop l’any i haurà de: 

a) Valorar anualment el dèficit estructural permanent 
del Municipi de Badia, que es calcularà en base a la 
fórmula establerta, prenent com a base per efectuar el 
càlcul les dades publicades en els dos anys anteriors.

b) Vetllar perquè els pressupost de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i el Fons de Cooperació 
Local de Catalunya tinguin la partida necessària en els 
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termes fixats en l’article 1.1 i que resulti de la aplicació 
de la fórmula establerta en l’apartat primer d’aquest 
article.

c) Vetllar pel compliment d’aquesta llei.»»

Article 4

S’addiciona una nova Disposició Addicional tercera 
bis a la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part dels termes 
municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del 
Vallès, amb la redacció següent: 

«Disposició addicional tercera bis

La Generalitat de Catalunya i l’Institut Català del Sol, 
per tal de potenciar la capacitat fiscal del municipi, fa-
ran efectiva la cessió urgent, gratuïta i lliure de càrre-
gues, de tots els terrenys del terme municipal de Badia 
del Vallès que formen part de l’annex I.»»

Disposicions finals 

Primera

S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les 
disposicions necessàries per al desenvolupament i el 
compliment d’aquesta Llei.

Segona

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran 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, 27 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP CiU. Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del GP ERC. Maurici Lucena i Betriu, 
portaveu del GP SOC. Josep Enric Millo i Rocher, por-
taveu del GP PPC. Dolors Camats i Luis, portaveu del 
GP ICV-EUiA. Carina Mejías Sánchez, portaveu del GP 
C’s. David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01250/10

Esmenes presentades
Reg. 85471 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 07.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 85471)

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

Del punt 1

«1. Reconèixer la necessitat de construcció de l’esco-
la La Maquinista i desvincular la seva construcció de 
l’ampliació del Centre Comercial.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya, valora positivament la 
decisió presa pel Departament d’Ensenyament amb el 
consens de l’Ajuntament de Barcelona i la participa-
ció dels veïns i la comunitat educativa, d’ubicar pro-
visionalment l’escola la Maquinista a l’antiga fàbrica 
Colorantes.» 

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ini-
ciar el projecte de redacció de l’obra durant el curs 
2014-2015.»
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Proposta de resolució sobre l’ampliació i la 
remodelació de diversos centres educatius 
de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01251/10

Esmenes presentades
Reg. 85472 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 07.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 85472)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya valora positivament 
tant la redacció del projecte educatiu del centre com 
les obres realitzades aquest estiu per part del Departa-
ment d’Ensenyament al gimnàs, menjador i a la cober-
ta de l’ascensor.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a en-
carregar el projecte executiu per a l’ampliació de la 
zona esportiva durant l’any 2014.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya valora positivament la 
primera fase d’actuació realitzada pel Departament 
d’Ensenyament que equival a l’asfaltat i a la corres-
ponent tanca i accés a l’institut Esteve de Terrades de 
Cornellà de Llobregat.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Iniciar tan aviat com sigui possible els tràmits per a 
la reparació integral de la coberta de l’escola Mediter-
rània de Cornellà de Llobregat.»

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
privatització dels parcs de carreteres de-
pendents de la Generalitat
Tram. 250-01258/10

Esmenes presentades
Reg. 88946 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88946)

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

Del punt 1

«1. No privatitzar els parcs de carreteres dependents 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Considerar el personal dels parcs de carreters a 
com a col·lectiu de Servei Essencial segon l’Acord de 
Govern 28/2/2012 com a fonamental per al manteni-
ment i conservació de les carreteres de titularitat de la 
Generalitat.»

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
l’Ordre BSF/130/2014, relativa als criteris per 
a determinar la capacitat econòmica dels 
beneficiaris de les prestacions de servei no 
gratuïtes
Tram. 250-01259/10

Esmenes presentades
Reg. 88959 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 11.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88959)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a intensificar el diàleg amb les entitats socials 
pel que fa a l’aplicació de l’ordre BSF/130/2014.»
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Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa de la línia d’autobús entre Polinyà, 
Santa Perpètua de Mogoda i la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01260/10

Esmenes presentades
Reg. 86331; 88942; 88951 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CTS, 06.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
86331)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

S’addiciona un incís al punt únic de la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a accelerar la posada en marxa del Hub de la 
UAB tant en transport públic col·lectiu (TPC) com en 
ferrocarril línies R7 i R8 i les estacions corresponents, 
donant prioritat als municipis que encara no disposen 
de connexió, entre els quals la línia d’autobús Polinyà - 
Santa Perpètua de la Mogoda - Universitat Autònoma 
de Barcelona, inclòs al Pla Director de Mobilitat de la 
Regió Metropolitana de Barcelona.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 88942)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar, en el termini de tres mesos, l’am-
pliació i millora del servei (freqüències i traçat) de la 
línia de bus existent entre Mollet, Sant Perpètua i la 
Universitat Autònoma (UAB)per donar servei als estu-
diants de Polinyà, i posar-la en funcionament el més 
aviat possible.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88951)

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

De tota la proposta de resolució

«Analitzar, en el marc del desenvolupament del Pla di-
rector de mobilitat de la regió metropolitana de Barce-

lona i de la implantació d’una estació modal de trans-
port a la UAB, la millora de les comunicacions entre 
Polinyà - Santa Perpètua i la UAB, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries existents.»

Proposta de resolució sobre l’adequació de 
la carretera B-204
Tram. 250-01275/10

Esmenes presentades
Reg. 88943; 88945 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 88943)

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

Del punt 1

«Fer el carril bici en tot el tram de la carretera B-204 
que encara no està adequat per tal de poder unir la 
ciutat amb la platja abans del proper estiu, així com 
adequar les voreres d’aquesta via per a l’ús segur dels 
vianants i les bicicletes.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Al punt 2

«Instal·lar tanques protectores al tram no urbà de per la 
seguretat dels vehicles que hi circulen, tenint en comp-
te les dimensions dels vehicles agrícoles.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88945)

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

Del punt 1

«1. Redactar el projecte de millora de la carretera 
B-204 entre el PK 1,1 i el 4,2, a Viladecans, que inclo-
gui la millora del paviment, la col·locació de tanques 
protectores i la formació d’un carril bici en els llocs on 
sigui tècnicament viable, dins de l’àmbit de titularitat 
de la Generalitat.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Prioritzar l’actuació de manera que es puguin exe-
cutar les obres tan bon punt les disponibilitats pressu-
postàries ho permetin.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Adequar, amb caràcter urgent, el pont que salva la 
via del tren de la carretera B-204 al municipi de Vila-
decans per la seguretat de tots els usuaris.»

Proposta de resolució sobre la residència i 
centre de dia per a persones amb discapaci-
tat física del barri de Balàfia, de Lleida
Tram. 250-01276/10

Esmenes presentades
Reg. 88960 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 11.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88960)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar la viabilitat de posar en marxa la 
residència i centre de dia per a persones amb discapa-
citat física del barri de Balàfia de Lleida, en funció de 
les necessitats territorials i les disponibilitats pressu-
postàries.»

Proposta de resolució sobre les obres de mi-
llorament de la carretera C-58 al pas per Va-
carisses
Tram. 250-01277/10

Esmenes presentades
Reg. 88952 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88952)

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

Del punt 1

«1. Que abans de finalitzar l’any 2014 s’hagin redac-
tat els projectes de «Millora de les característiques su-
perficials del ferm i reestudi de la secció transversal 
de la Carretera C-58 de Viladecavalls - Vacarisses i 
de Vacarisses a Castellbell i el Vilar», que incloguin 
la separació dels sentits de separació en els trams que 
sigui viable.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Que es prioritzi l’execució de les obres correspo-
nents als projectes anteriors per tal que s’iniciïn tan 
aviat com sigui possible.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Que es revisi el protocol existent en l’actualitat so-
bre la instal·lació de cons quan les condicions meteo-
rològiques són adverses per si cal introduir-hi millores 
en el seu funcionament.»
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Proposta de resolució sobre la Secció d’Ins-
titut Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-01279/10

Esmenes presentades
Reg. 88955 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 07.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88955)

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

Del punt 1

«1. Continuar tal i com està prevista amb la redacció 
del projecte executiu, amb una dotació pressupostària 
adequada, per a la construcció de la seu definitiva del 
centre SES Serra de Noet de Berga, en els terrenys que 
l’Ajuntament del municipi ha cedit al Departament 
d’Ensenyament.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Adequar el centre SES Serra de Noet de Berga per 
a una pràctica docent de garanties, amb la provisió de 
dos mòduls prefabricats addicionals a l’espai que actu-
alment ocupa.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Concedir a l’institut Serra de Noet la possibilitat de 
impartir un Grau Mitja en Hoteleria i Turisme, per tal 
de contribuir a la dinamització del sector turístic de la 
comarca.»

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Escola Àngel Guimerà, de Pallejà
Tram. 250-01280/10

Esmenes presentades
Reg. 88954 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 07.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88954)

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

De refosa dels punts 1, 2a) i 2b)

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
valorant les necessitats en la rehabilitació de l’escola 
Àngel Guimerà de Pallejà i en base aquesta a continu-
ar garantint l’adequació dels espais de l’escola.»

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissió de seguiment del compliment dels 
acords adoptats en el debat general sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 250-01281/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89752; 89843).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
trens de rodalia en les festes locals de Bar-
celona
Tram. 250-01282/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89753; 89844; 89888).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el debat del 
Projecte de decret pel qual s’estableix el rè-
gim jurídic de la utilització confinada, l’alli-
berament voluntari i la comercialització 
d’organismes modificats genèticament a 
Catalunya en la Comissió d’Estudi sobre els 
Organismes Genèticament Modificats
Tram. 250-01283/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89754; 89845; 89889).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89755; 89846; 89890).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del finançament del dossier i la documen-
tació necessaris per a presentar la candi-
datura del Priorat a patrimoni mundial de la 
UNESCO
Tram. 250-01285/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 89756).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la suspensió 
cautelar de la regulació de l’activitat boletai-
re a les finques públiques de la Generalitat al 
Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89757; 89847; 89891).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89758; 89848).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la utilització de 
personal i recursos públics en la gestió pri-
vada de la sanitat
Tram. 250-01288/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89759; 89849; 89892).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pressupostats per a la presta-
ció de serveis residencials per a infants, gent 
gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89760; 89850; 89893).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla contra la desnutrició relaci-
onada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89761; 89851).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la neteja de les 
rieres de Vacarisses
Tram. 250-01291/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89762; 89852).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la reserva de places d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda a l’aparca-
ment de l’estació de tren de Vacarisses-Tor-
reblanca
Tram. 250-01292/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89763; 89853).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01293/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89765; 89854).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació neces-
sària de càmeres i ordinadors a les unitats de 
la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-01294/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89764; 89855).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la prohibició de 
les armes robòtiques autònomes i dels siste-
mes d’armes autònoms
Tram. 250-01295/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89766; 89856; 89894).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació 
de l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89767; 89857; 89895).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora de la 
línia R3 de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89768; 89858; 89896).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autorització 
ambiental de l’explotació de recursos mine-
rals al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 425)

Al BOPC 425, a la pàg. 14.

On hi diu:

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).

Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Hi ha de dir:

Proposta de resolució sobre l’autorització ambiental 
de l’explotació de recursos minerals al Palau d’Angle-
sola

Tram. 250-01298/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessió del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució de reconeixement a 
la jutgessa argentina instructora de la causa 
contra els crims del franquisme
Tram. 250-01341/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La jutge argentina, María Servini de Cubría, que ins-
trueix la causa contra el franquisme ha dictat ordre 
internacional de detenció contra un grup de persones 
entre les que es troben els exministres del Govern es-
panyol, Rodolfo Martin Villa i José Utrera Molina.

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

1. El Parlament expressa el seu reconeixement a la jut-
ge argentina María Servini de Cubría que està instru-
int una causa contra els crims del franquisme, que ha 
estat impossible instruir fins ara dins l’Estat Espanyol, 
i fa constar la seva satisfacció per aquest fet,que ha de 
contribuir a que els implicats amb la dictadura fran-
quista retin comptes davant la justícia.

2. El Parlament insta el Govern a realitzar gestions da-
vant el Govern espanyol per a que aquest concedeixi 
l’extradició de les persones sobre les que la Jutge ar-
gentina María Servini de Cubría ha dictat ordre inter-
nacional de detenció, entre les que es troben els exmi-
nistres Rodolfo Martín Villa i José Utrera Molina.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014

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

Proposta de resolució sobre la violència mas-
clista
Tram. 250-01342/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

El 25 de novembre es commemora el Dia Internaci-
onal contra la violència de gènere. Malauradament, 
aquest any commemorem aquest dia amb la convicció 
de retorcés en la lluita contra la seva eradicació per 
una clara manca de voluntat política.

Aquest desembre farà deu anys de l’aprovació en el Ple 
del Congrés dels Diputats de la Llei Orgànica 2/2004, 
de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere. L’anomenada llei Inte-
gral ha suposat un revulsiu contra la violència de gè-
nere en tots els seus aspectes i s’ha consolidat com a 
model internacional.

De fet, el passat 15 d’octubre, Espanya va rebre a Gi-
nebra una de les mencions d’honor del premi de Polí-
tiques de Futur (Futur Policy Award 2014) que les ins-
titucions ONU Dones, World Future Council i la Unió 

Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i 
polítiques del món que tinguin com a objectiu posar 
fi a la violència exercida contra les dones i les nenes.

Les tres institucions han ressaltat que aquesta llei és 
una de les normes més importants i eficaces que exis-
teixen per eradicar la violència sexista en tot el món. 
Una violència que qualifiquen com una de les formes 
més generalitzades d’abús contra els drets humans. 
Aquesta llei és una clara mostra que per lluitar contra 
aquesta xacra s’ha de tenir voluntat política, i fer de la 
lluita contra la violència masclista una prioritat abso-
luta dels diferents Governs. No obstant això, malgrat 
la utilitat i el reconeixement internacional rebut per la 
Llei Integral, les dones continuen patint la violència 
masclista i el nombre de morts, enlloc de disminuir, 
augmenta.

A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista, parteix de 
la premissa que els drets de les dones són drets hu-
mans, i designa la violència masclista com una greu 
vulneració d’aquests drets i un impediment perquè les 
dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia 
i la llibertat.

La finalitat d’aquesta llei és establir els mecanismes 
per contribuir a l’eradicació de la violència masclista 
que pateixen les dones i reconèixer i avançar en ga-
ranties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense 
cap manifestació d’aquesta violència.

No obstant això, el 2014 a Catalunya, 10 dones han 
estat assassinades per les seves parelles o ex parelles, 
xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per 
violència de gènere de tot el 2013.

Cal invertir recursos i esforços per visualitzar la To-
lerància Zero amb la violència masclista com un va-
lor de la societat en el seu conjunt. S’ha de continuar 
lluitant contra aquesta xacra que cada any ens deixa 
dones assassinades.

La Llei de Reforma Local, que no ha estat consensua-
da amb els partits polítics de l’oposició i ha estat impo-
sada pel Govern del PP, ha qualificat com a impròpies 
les competències en igualtat i violència de gènere que 
els Ajuntaments i les Entitats Locals han estat exer-
cint, allunyant d’aquesta manera els serveis públics de 
l’atenció de les dones i suprimint la feina de detecció, 
denúncia i recolzament específic, que estaven realit-
zant els serveis socials municipals.

Parlem d’una voluntat política que no tenen ni el Go-
vern de l’Estat ni el Govern de la Generalitat, que han 
fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polí-
tic i la violència de gènere de les seves prioritats per 
fer que torni a ser un problema privat.

Cal tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les po-
lítiques contra la violència vers les dones, amb els re-
cursos i mesures que s’han anat desmantellant en els
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darrers anys. Les polítiques d’igualtat d’oportunitats, 
educació, salut, d’acompanyament a la inserció laboral i 
les polítiques de suport a les persones amb dependència 
són innegociables i imprescindibles per la justícia social.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya dedica un sentit record a la 
memòria de totes les dones assassinades per violència 
de gènere i expressa les seves condolences a les seves 
famílies i amistats.

El Parlament de Catalunya manifesta la seva repulsa 
a totes les manifestacions d’aquesta violència, i mani-
festa el seu compromís amb les víctimes i declara la 
tolerància zero amb els maltractadors.

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

1. Incrementar, en els pressupostos del 2015, els re-
cursos i serveis per combatre la violència contra les 
dones, tenint present que la crisi que patim ha posat 
a moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat.

2. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització 
contra la violència masclista, i enfortir la detecció i el 
recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles 
menors.

3. Avançar en el desplegament de la Llei per a l’eradi-
cació de la violència contra les dones, assolint el com-
promís d’acabament de la xarxa de recursos per poder 
fer front a la recuperació de les víctimes de violència 
masclista, així com fer efectiu el fins per cobrir els im-
pagaments de pensions.

4. Instar el Govern de l’Estat a: 

a. Adoptar les mesures que permetin l’aplicació efec-
tiva i el desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere, en coordinació amb els 
poders públics, locals, autonòmics i estatals.

b. Reposi els fons pressupostaris que han patit retallades.

c. Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels 
casos de violència masclista.

d. Impulsar la implantació dels medis telemàtics i ava-
luar aquesta implantació en col·laboració amb el Con-
sell General del Poder Judicial.

e. Revisar i avaluar els protocols de coordinació actu-
als per augmentar la seva eficiència i garantir la seva 
aplicació a tot el territori.

f. Avançar en una major formació i especialització de 
tots els professionals que intervenen davant aquesta 
violència i garantir que qualsevol modificació que es 
porti a terme en les estructures desenvolupades per a 

combatre aquesta violència no perdi la seva especia-
lització.

g. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Eu- 
ropa sobre la prevenció i la lluita contra la violència de 
la dona i la violència masclista, conegut com el Con-
veni d’Istanbul.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legalitat i la neutralitat política a l’Esco-
la Mireia de Montgat

Tram. 250-01343/10

Presentació

Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 89599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, presidente, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
conforme a lo establecido en los artículos 145 y 146 
del Reglament del Parlament, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposición de motivos

El Centre Educatiu Mireia de Montgat exhibía, en fec-
ha de 5 de noviembre de 2014, en las puertas de acceso 
dos carteles. Uno, en el que se lee «VOTA 9N 2014» y 
otro en el que figuran las casillas «Sí Sí». Ambos car-
teles pueden observarse en el archivo adjunto esta Pro-
puesta de Resolución.

Debe denunciarse el hecho de que en los centros públi-
cos sufragados con dinero público se exhiban carteles 
que promueven la participación en los actos a celebrar 
el 9 de noviembre y votar por la independencia.

Entendemos que los centros educativos públicos son 
y deben ser de todos los ciudadanos, independiente-
mente de su ideología, y deben permanecer neutrales 
políticamente y en ningún caso deben de influir en la 
conducta política del alumnado.

La consulta originaria convocada por el Govern de la 
Generalitat está suspendida por el Tribunal Constitu-
cional y el llamado proceso de participación popular 
también, por lo que los carteles, además de vulnerar el 
derecho de los alumnos y familias a la neutralidad de 
su centro educativo, son ilegales.
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Hacer creer a los jóvenes que la democracia consiste en 
depositar una papeleta en urnas vigiladas por volunta-
rios, sin censo, sin garantías en la participación ni en el 
escrutinio, sin cobertura legal y contra lo dispuesto por 
los tribunales, atenta contra los derechos ciudadanos y 
contra el mismo concepto de democracia.

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

Propuesta de resolución

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

1. Adoptar todas las medidas necesarias en relación al 
Centre Educatiu Mireia, de Montgat, y exigir el cum-
plimiento de la legalidad y la neutralidad política en 
dicho centro educativo.

2. Cursar las órdenes necesarias a los directores y res-
ponsables de los centros educativos, especialmente en 
los sufragados con dinero público, para que retiren de 
inmediato, en defensa de la libertad ideológica de to-
dos, cualquier pancarta, bandera o enseña que pueda 
influir en la ideología política de los menores de edad.

Palau del Parlament, 5 de noviembre de 2014

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP C’s Diputat del GP C’s 

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a combatre la modalitat de venda ambulant 
«top manta»
Tram. 250-01344/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 89664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat, Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Interior.

Exposició de motius

La venda ambulant sense autorització o els anomenats 
popularment com a «top manta» és una pràctica que 
s’estén per tot Catalunya. Si bé és cert que la imatge 
més recorrent d’aquesta pràctica la tenim en el litoral, 
també és cert que s’estén en d’altres zones de l’interior 
aprofitant la celebració de mercats ambulants deguda-
ment autoritzats.

Si bé quan es va implantar aquesta pràctica a Catalu-
nya, aquest tipus de venda és limitava a un determinat 
tipus de productes (còpies de pel·lícules o de cd de mú-
sica, roba, complements), en l’actualitat s’ha ampliat a 
d’altres productes. S’ha constatat la venda de producte 
alimentari o de begudes alcohòliques que, en ocasions, 
segons les denúncies del sector, es tracta de productes 
que els supermercats ha llençat per haver superat la da-
ta de caducitat o consum preferent i que són recupe-
rats dels contenidors per a la seva posterior venda sen-
se autorització. Això, comporta que s’afegeixin nous 
problemes, com la garantia de la salubritat, a la resta 
de problemes que s’associen a aquest tipus de venda.

Tanmateix, en ocasions, hi ha persones que aprofiten 
aquests espais de venda per vendre productes que han 
estat prèviament robats.

Els ciutadans tendim a reduir aquesta problemàtica 
a la persona que ven en darrera instància el produc-
te, sent comprensius en el sentit de la necessitat que 
aquestes persones «es puguin guanyar la vida sense 
cometre cap delicte». Aquesta visió ha comportat a 
Catalunya que alguns ciutadans reprovin a la policia 
quan ha tingut d’actuar per evitar aquestes pràctiques. 
Però, aquesta visió és incomplerta i desconeix les di-
verses dimensions del mateix.

Cal tenir present que la venda en l’espai públic, no au-
toritzada, comporta tot un seguit de conseqüències 
negatives pel conjunt de la societat: aquesta venda no 
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contribueix a l’estat del benestar mitjançant l’aporta-
ció d’impostos; influeix negativament en els espais de 
venda autoritzats, als establiments comercials i en les 
empreses que pateixen la falsificació dels seus produc-
tes, que si aporten el pagament dels seus impostos per 
sostenir l’estat del benestar; els ingressos que es ge-
neren que s’escapen a qualsevol control; aquesta afec-
tació també es tradueix en la destrucció de llocs de 
treball; els venedors que veiem són explotats per orga-
nitzacions mafioses que són els que realment es lucren 
amb aquesta activitat; es poden generar problemes de 
salut pública –especialment en la venda de producte 
alimentari que no és objecte de control– i de salubri-
tat en els espais improvisats de venda; es pot generar 
una demanada que es satisfeta mitjançant el robatori 
de productes...

Cal tenir present que en els inicis d’aquesta activitat, 
els venedors tenien els productes en dipòsit. En l’ac-
tualitat, aquests venedors adquireixen, prèviament, el 
producte, el que comporta que actuïn d’una forma més 
violenta que abans en aquells casos que la policia in-
tenta intervenir per evitar el desenvolupament d’aques-
ta activitat i en relació als marxants i la resta d’establi-
ments comercials.

Aquesta activitat entra directament amb conflicte amb 
els marxants que venen els seus productes de forma 
autoritzada, abonant el cost de l’ocupació de l’espai 
públic i els impostos vinculats a la seva activitat.

És evident que, en molts casos, la regulació d’aquesta 
venda esta recollida en ordenances municipals, amb 
regulacions diverses. És fa necessari una ordenació, 
amb rang legal, que permeti dotar a tots els munici-
pis d’una mateixa ordenació respecte aquest fenomen 
i una major força en les mesures ha adoptar per fer-hi 
front.

Aquest fenomen té diverses vessants que cal abordar 
en tota la seva amplitud. Per una banda, una vessant 
de consciència i d’educació que ens permetin conèixer 
totes les conseqüències d’aquest fenomen, tant des de 
l’àmbit educatiu com la conscienciació dels ciutadans; 
una vessant social que permeti vehicular la situació la-
boral i social d’aquests venedors no condemnant-los a 
la venda il·legal com a mitja de subsistència; la neces-
sària dignificació de la professió de comerciant i, de 
forma especifica, de marxant; la preservació dels ele-
ments d’atracció turística de Catalunya com un destí 
turístic de qualitat; la necessitat de dotar-nos de noves 
eines legislatives en matèria de comerç; i, finalment, la 
necessitat de recolzar de forma eficaç l’actuació dels 
ajuntaments davant d’aquest tipus de venda.

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

Proposta de resolució

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

– Impulsar, conjuntament amb els ajuntaments, mesu-
res de conscienciació adreçades als compradors i a la 
resta de ciutadans que permeti tenir un coneixement 
complert d’aquest fenomen i dels seus efectes.

– Presentant el projecte de llei de regulació de l’espai 
públic que permeti una única regulació del fenomen 
de la venda ambulant sense autorització a tot Catalu-
nya i que reforci jurídicament la resposta administrati-
va davant d’aquestes pràctiques.

– Establir un protocol d’actuació, d’acord amb els 
ajuntaments, per donar resposta a aquest fenomen 
en l’espai públic i concretant amb quins mitjans dels 
Mossos d’Esquadra el Departament d’Interior recolza-
rà l’actuació dels ajuntaments, especialment en l’àmbit 
de la prevenció.

– Incrementar la col·laboració dels Mossos d’Esquadra 
amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil per 
fer front a aquest fenomen.

– Intensificar els esforços dels Mossos d’Esquadra per 
evitar la venda de productes robats en el marc de mer-
cats autoritzats o en l’espai públic.

– Actuar de forma prioritària per evitar la venda de pro-
ducte alimentari sense autorització per les importants 
conseqüències que pot comportar per la salut pública.

– Promoure la col·laboració dels venedors ambulants 
no autoritzats perquè denunciïn les organitzacions o 
xarxes que els exploten.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Pere Calbó i Ro-
ca, Rafael Luna Vivas, diputats, del GP PPC

Proposta de resolució sobre la incorporació 
en els diferents nivells educatius dels valors 
per a dignificar la professió de comerciant i 
de marxant
Tram. 250-01345/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 89665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i 
Roca, diputat, Rafael Luna Vivas, diputat, María Jo-
sé García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.
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Exposició de motius

La venda ambulant sense autorització o els anomenats 
popularment com a «top manta» és una pràctica que 
s’estén per tot Catalunya. Si bé és cert que la imatge 
més recorrent d’aquesta pràctica la tenim en el litoral, 
també és cert que s’estén en d’altres zones de l’interior 
aprofitant la celebració de mercats ambulants deguda-
ment autoritzats.

Si bé quan es va implantar aquesta pràctica a Cata-
lunya, aquest tipus de venda és limitava a un deter-
minat tipus de productes (còpies de pel·lícules o de cd 
de música, roba, complements), en l’actualitat s’ha am-
pliat a d’altres productes. S’ha constatat la venda de 
producte alimentari o de begudes alcohòliques que, 
en ocasions, segons les denúncies del sector, es tracta 
de productes que els supermercats ha llençat per haver 
superat la data de caducitat o consum preferent i que 
són recuperats dels contenidors per a la seva posterior 
venda sense autorització. Això, comporta que s’afegei-
xin nous problemes, com la garantia de la salubritat, a 
la resta de problemes que s’associen a aquest tipus de 
venda.

Tanmateix, en ocasions, hi ha persones que aprofiten 
aquests espais de venda per vendre productes que han 
estat prèviament robats.

Els ciutadans tendim a reduir aquesta problemàtica 
a la persona que ven en darrera instància el produc-
te, sent comprensius en el sentit de la necessitat que 
aquestes persones «es puguin guanyar la vida sense 
cometre cap delicte». Aquesta visió ha comportat a 
Catalunya que alguns ciutadans reprovin a la policia 
quan ha tingut d’actuar per evitar aquestes pràctiques. 
Però, aquesta visió és incomplerta i desconeix les di-
verses dimensions del mateix.

Cal tenir present que la venda en l’espai públic, no au-
toritzada, comporta tot un seguit de conseqüències 
negatives pel conjunt de la societat: aquesta venda no 
contribueix a l’estat del benestar mitjançant l’aporta-
ció d’impostos; influeix negativament en els espais de 
venda autoritzats, als establiments comercials i en les 
empreses que pateixen la falsificació dels seus produc-
tes, que si aporten el pagament dels seus impostos per 
sostenir l’estat del benestar; els ingressos que es ge-
neren que s’escapen a qualsevol control; aquesta afec-
tació també es tradueix en la destrucció de llocs de 
treball; els venedors que veiem són explotats per orga-
nitzacions mafioses que són els que realment es lucren 
amb aquesta activitat; es poden generar problemes de 
salut pública –especialment en la venda de producte 
alimentari que no és objecte de control– i de salubri-
tat en els espais improvisats de venda; es pot generar 
una demanada que es satisfeta mitjançant el robatori 
de productes...

Cal tenir present que en els inicis d’aquesta activitat, 
els venedors tenien els productes en dipòsit. En l’ac-
tualitat, aquests venedors adquireixen, prèviament, el 

producte, el que comporta que actuïn d’una forma més 
violenta que abans en aquells casos que la policia in-
tenta intervenir per evitar el desenvolupament d’aques-
ta activitat i en relació als marxants i la resta d’establi-
ments comercials.

Aquesta activitat entra directament amb conflicte amb 
els marxants que venen els seus productes de forma 
autoritzada, abonant el cost de l’ocupació de l’espai 
públic i els impostos vinculats a la seva activitat.

És evident que, en molts casos, la regulació d’aquesta 
venda esta recollida en ordenances municipals, amb 
regulacions diverses. És fa necessari una ordenació, 
amb rang legal, que permeti dotar a tots els munici-
pis d’una mateixa ordenació respecte aquest fenomen 
i una major força en les mesures ha adoptar per fer-hi 
front.

Aquest fenomen té diverses vessants que cal abordar 
en tota la seva amplitud. Per una banda, una vessant 
de consciència i d’educació que ens permetin conèixer 
totes les conseqüències d’aquest fenomen, tant des de 
l’àmbit educatiu com la conscienciació dels ciutadans; 
una vessant social que permeti vehicular la situació la-
boral i social d’aquests venedors no condemnant-los a 
la venda il·legal com a mitja de subsistència; la neces-
sària dignificació de la professió de comerciant i, de 
forma especifica, de marxant; la preservació dels ele-
ments d’atracció turística de Catalunya com un destí 
turístic de qualitat; la necessitat de dotar-nos de noves 
eines legislatives en matèria de comerç; i, finalment, la 
necessitat de recolzar de forma eficaç l’actuació dels 
ajuntaments davant d’aquest tipus de venda.

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

Proposta de resolució

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

– Incorporar en els diferents nivells educatius la trans-
missió de valors per la dignificació de la professió de 
comerciant i marxant i de la seva activitat econòmica i 
que permeti tenir un coneixement complert de la ven-
da ambulant sense autoritzat i dels seus efectes.

– Demanar a l’Autoritat Educativa que incorpori crè-
dits en els diferents nivells educatius per la transmissió 
de valors per la dignificació de la professió de comer-
ciant i marxant i de la seva activitat econòmica i que 
permeti tenir un coneixement complert de la venda 
ambulant sense autoritzat i dels seus efectes.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Pere Calbó i Ro-
ca, Rafael Luna Vivas, María José García Cuevas, di-
putats, del GP PPC
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’actuació per a la integració social 
i laboral dels venedors de modalitats ambu-
lants no autoritzades
Tram. 250-01346/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 89666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat, Rafael López i Rueda, diputat, Rafael Lu-
na Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració.

Exposició de motius

La venda ambulant sense autorització o els anomenats 
popularment com a «top manta» és una pràctica que 
s’estén per tot Catalunya. Si bé és cert que la imatge 
més recorrent d’aquesta pràctica la tenim en el litoral, 
també és cert que s’estén en d’altres zones de l’interior 
aprofitant la celebració de mercats ambulants deguda-
ment autoritzats.

Si bé quan es va implantar aquesta pràctica a Cata-
lunya, aquest tipus de venda és limitava a un deter-
minat tipus de productes (còpies de pel·lícules o de cd 
de música, roba, complements), en l’actualitat s’ha am-
pliat a d’altres productes. S’ha constatat la venda de 
producte alimentari o de begudes alcohòliques que, 
en ocasions, segons les denúncies del sector, es tracta 
de productes que els supermercats ha llençat per haver 
superat la data de caducitat o consum preferent i que 
són recuperats dels contenidors per a la seva posterior 
venda sense autorització. Això, comporta que s’afegei-
xin nous problemes, com la garantia de la salubritat, a 
la resta de problemes que s’associen a aquest tipus de 
venda.

Tanmateix, en ocasions, hi ha persones que aprofiten 
aquests espais de venda per vendre productes que han 
estat prèviament robats.

Els ciutadans tendim a reduir aquesta problemàtica 
a la persona que ven en darrera instància el produc-
te, sent comprensius en el sentit de la necessitat que 
aquestes persones «es puguin guanyar la vida sense 
cometre cap delicte». Aquesta visió ha comportat a 
Catalunya que alguns ciutadans reprovin a la policia 
quan ha tingut d’actuar per evitar aquestes pràctiques. 
Però, aquesta visió és incomplerta i desconeix les di-
verses dimensions del mateix.

Cal tenir present que la venda en l’espai públic, no au-
toritzada, comporta tot un seguit de conseqüències 
negatives pel conjunt de la societat: aquesta venda no 
contribueix a l’estat del benestar mitjançant l’aporta-
ció d’impostos; influeix negativament en els espais de 
venda autoritzats, als establiments comercials i en les 
empreses que pateixen la falsificació dels seus produc-
tes, que si aporten el pagament dels seus impostos per 
sostenir l’estat del benestar; els ingressos que es ge-
neren que s’escapen a qualsevol control; aquesta afec-
tació també es tradueix en la destrucció de llocs de 
treball; els venedors que veiem són explotats per orga-
nitzacions mafioses que són els que realment es lucren 
amb aquesta activitat; es poden generar problemes de 
salut pública –especialment en la venda de producte 
alimentari que no és objecte de control– i de salubri-
tat en els espais improvisats de venda; es pot generar 
una demanada que es satisfeta mitjançant el robatori 
de productes...

Cal tenir present que en els inicis d’aquesta activitat, 
els venedors tenien els productes en dipòsit. En l’ac-
tualitat, aquests venedors adquireixen, prèviament, el 
producte, el que comporta que actuïn d’una forma més 
violenta que abans en aquells casos que la policia in-
tenta intervenir per evitar el desenvolupament d’aques-
ta activitat i en relació als marxants i la resta d’establi-
ments comercials.

Aquesta activitat entra directament amb conflicte amb 
els marxants que venen els seus productes de forma 
autoritzada, abonant el cost de l’ocupació de l’espai 
públic i els impostos vinculats a la seva activitat.

És evident que, en molts casos, la regulació d’aquesta 
venda esta recollida en ordenances municipals, amb 
regulacions diverses. És fa necessari una ordenació, 
amb rang legal, que permeti dotar a tots els munici-
pis d’una mateixa ordenació respecte aquest fenomen 
i una major força en les mesures ha adoptar per fer-hi 
front.

Aquest fenomen té diverses vessants que cal abordar 
en tota la seva amplitud. Per una banda, una vessant 
de consciència i d’educació que ens permetin conèixer 
totes les conseqüències d’aquest fenomen, tant des de 
l’àmbit educatiu com la conscienciació dels ciutadans; 
una vessant social que permeti vehicular la situació la-
boral i social d’aquests venedors no condemnant-los a 
la venda il·legal com a mitja de subsistència; la neces-
sària dignificació de la professió de comerciant i, de 
forma especifica, de marxant; la preservació dels ele-
ments d’atracció turística de Catalunya com un destí 
turístic de qualitat; la necessitat de dotar-nos de noves 
eines legislatives en matèria de comerç; i, finalment, la 
necessitat de recolzar de forma eficaç l’actuació dels 
ajuntaments davant d’aquest tipus de venda.

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

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

Fer eficaç un pla d’actuació específic que permeti la 
integració social i la inserció laboral de les persones 
que es dediquen a la venda ambulant no autoritzada.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Pere Calbó i Ro-
ca, Rafael López i Rueda, Rafael Luna Vivas, diputat, 
del GP PPC

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a dignificar la professió de comerciant i de 
marxant i per a preservar el comerç
Tram. 250-01347/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 89667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat, José Antonio Coto Roquet, diputat, Rafael 
Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

La venda ambulant sense autorització o els anomenats 
popularment com a «top manta» és una pràctica que 
s’estén per tot Catalunya. Si bé és cert que la imatge 
més recorrent d’aquesta pràctica la tenim en el litoral, 
també és cert que s’estén en d’altres zones de l’interior 
aprofitant la celebració de mercats ambulants deguda-
ment autoritzats.

Si bé quan es va implantar aquesta pràctica a Cata-
lunya, aquest tipus de venda és limitava a un deter-
minat tipus de productes (còpies de pel·lícules o de cd 
de música, roba, complements), en l’actualitat s’ha am-
pliat a d’altres productes. S’ha constatat la venda de 
producte alimentari o de begudes alcohòliques que, 
en ocasions, segons les denúncies del sector, es tracta 
de productes que els supermercats ha llençat per haver 
superat la data de caducitat o consum preferent i que 
són recuperats dels contenidors per a la seva posterior 
venda sense autorització. Això, comporta que s’afegei-
xin nous problemes, com la garantia de la salubritat, a 
la resta de problemes que s’associen a aquest tipus de 
venda.

Tanmateix, en ocasions, hi ha persones que aprofiten 
aquests espais de venda per vendre productes que han 
estat prèviament robats.

Els ciutadans tendim a reduir aquesta problemàtica 
a la persona que ven en darrera instància el produc-
te, sent comprensius en el sentit de la necessitat que 
aquestes persones «es puguin guanyar la vida sense 
cometre cap delicte». Aquesta visió ha comportat a 
Catalunya que alguns ciutadans reprovin a la policia 
quan ha tingut d’actuar per evitar aquestes pràctiques. 
Però, aquesta visió és incomplerta i desconeix les di-
verses dimensions del mateix.

Cal tenir present que la venda en l’espai públic, no au-
toritzada, comporta tot un seguit de conseqüències 
negatives pel conjunt de la societat: aquesta venda no 
contribueix a l’estat del benestar mitjançant l’aporta-
ció d’impostos; influeix negativament en els espais de 
venda autoritzats, als establiments comercials i en les 
empreses que pateixen la falsificació dels seus produc-
tes, que si aporten el pagament dels seus impostos per 
sostenir l’estat del benestar; els ingressos que es ge-
neren que s’escapen a qualsevol control; aquesta afec-
tació també es tradueix en la destrucció de llocs de 
treball; els venedors que veiem són explotats per orga-
nitzacions mafioses que són els que realment es lucren 
amb aquesta activitat; es poden generar problemes de 
salut pública –especialment en la venda de producte 
alimentari que no és objecte de control– i de salubri-
tat en els espais improvisats de venda; es pot generar 
una demanada que es satisfeta mitjançant el robatori 
de productes...

Cal tenir present que en els inicis d’aquesta activitat, 
els venedors tenien els productes en dipòsit. En l’ac-
tualitat, aquests venedors adquireixen, prèviament, el 
producte, el que comporta que actuïn d’una forma més 
violenta que abans en aquells casos que la policia in-
tenta intervenir per evitar el desenvolupament d’aques-
ta activitat i en relació als marxants i la resta d’establi-
ments comercials.

Aquesta activitat entra directament amb conflicte amb 
els marxants que venen els seus productes de forma 
autoritzada, abonant el cost de l’ocupació de l’espai 
públic i els impostos vinculats a la seva activitat.

És evident que, en molts casos, la regulació d’aquesta 
venda esta recollida en ordenances municipals, amb 
regulacions diverses. És fa necessari una ordenació, 
amb rang legal, que permeti dotar a tots els munici-
pis d’una mateixa ordenació respecte aquest fenomen 
i una major força en les mesures ha adoptar per fer-hi 
front.

Aquest fenomen té diverses vessants que cal abordar 
en tota la seva amplitud. Per una banda, una vessant 
de consciència i d’educació que ens permetin conèixer 
totes les conseqüències d’aquest fenomen, tant des de 
l’àmbit educatiu com la conscienciació dels ciutadans; 
una vessant social que permeti vehicular la situació la-
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boral i social d’aquests venedors no condemnant-los a 
la venda il·legal com a mitja de subsistència; la neces-
sària dignificació de la professió de comerciant i, de 
forma especifica, de marxant; la preservació dels ele-
ments d’atracció turística de Catalunya com un destí 
turístic de qualitat; la necessitat de dotar-nos de noves 
eines legislatives en matèria de comerç; i, finalment, la 
necessitat de recolzar de forma eficaç l’actuació dels 
ajuntaments davant d’aquest tipus de venda.

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

Proposta de resolució

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

– Promoure la dignificació de la professió de comer-
ciant i marxant i de la seva activitat econòmica. En 
aquest sentit, cal avançar en el reconeixement i la dig-
nificació dels mercats de marxants.

– Preservar l’activitat econòmica de comerç com un 
dels elements fonamentals de l’atracció turística de 
qualitat de Catalunya.

– Dur a terme les mesures legislatives necessàries per 
assolir aquestes finalitats.

– Donar suport a les iniciatives d’entitats econòmiques 
que promouen en les escoles la dignificació de la pro-
fessió de comerciant i marxant, i de la seva activitat 
econòmica.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Pere Calbó i Ro-
ca, José Antonio Coto Roquet, Rafael Luna Vivas, di-
putat, del GP PPC

Proposta de resolució sobre la derogació 
del Decret 139/2014, pel qual s’estableix el 
règim temporal per al període 2014-2018 de 
les autoritzacions excepcionals per a la cap-
tura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a 
la cria en captivitat adreçada a l’activitat tra-
dicional de concursos de cant
Tram. 250-01348/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 89671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 

amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El Decret 139/2014, de 14 d’octubre estableix el rè-
gim temporal per al període 2014-2018 de les autorit-
zacions excepcionals per a la captura en viu i tinença 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant. Aquest e Decret manté 
la desprotecció de les poblacions de 4 espècies d’ocells 
fringíl·lids (cadernera, verdum, passerell i pinsà vul-
gar) tot vulnerant les normes de protecció de la natura.

L’excusa per a la desprotecció legal de les 4 espèci-
es de fringíl·lids que s’engabien a casa nostra (teòrica-
ment per participar en concursos tradicionals de cant) 
mitjançant la captura de nous individus, especialment 
femelles, és la suposada necessitat d’ampliar «l’estoc 
reproductor». Val a dir que 3 de les quatre espècies 
esmentades (en concret cadernera, verdum i passerell) 
mostren signes de disminució en les seves poblacions, 
ja sigui com a nidificants o com a hivernants.

Segons l’Institut Català d’Ornitologia (ICO, en infor-
me de 2012 fet públic al 2013), les tres es poden con-
siderar dins la categoria d’amenaça de la UICN com a 
«Vulnerables». Atès que han patit una forta davallada 
dels seus efectius nidificants en els darrers deu anys 
que oscil·len entre el 20-33% (passerell), el 23-31% 
(verdum) i el 25-32% (cadernera).

Aquestes espècies són claus pels ecosistemes, estan 
protegides per la legislació estatal i comunitària i no se 
les considera espècies cinegètiques, la norma contem-
pla la seva captura com a una «excepcionalitat», no 
com la «norma» que ens imposen. Cal reiterar que la 
darrera norma aprovada per la Generalitat (el Decret-
llei 2/2011 de 5 de novembre) va autoritzar la captura 
de més de 160.000 aus, però per l’efecte de l’inici tardà 
de la temporada «només» es capturaren 17.000 ocells.

En definitiva ens trobem davant d’un Decret electora-
lista, fet per a donar satisfacció al sector ocellaire de 
Catalunya. Pretén donar aparença de legalitat i control 
estrictes sobre una activitat que és pràcticament im-
possible de controlar. És ple d’incongruències i d’inge-
nuïtats, i l’únic que farà, serà perllongar en el temps, 
en ple segle xxi, el problema de la captura i el comerç 
il·legals d’ocells fringíl·lids a Catalunya

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a derogar 
de manera immediata el decret 139/2014, de 14 d’oc-
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tubre i obrir una Mesa de negociació amb els sectors 
implicats tant del món ocellaire com ecologista i con-
servacionista per tal de cercar alternatives.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la situació eco-
nòmica i financera de Neoelectra
Tram. 250-01349/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89707 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació.

Exposició de motius

Són molts els experts que reiteren la necessitat de 
mantenir les instal·lacions industrials com un actiu fo-
namental per sortir de la crisi i recuperar els llocs de 
treball perduts en aquests darrers anys. És en aquest 
context que es fa difícil d’entendre la decisió presa per 
part del govern central, en els últims mesos, en ma-
tèria energètica. Molt especialment quan aquesta re-
forma impulsada a partir de desembre del 2013, ha 
perjudicat greument la competitivitat al desactivar la 
cogeneració aplicada a la indústria.

Avui el 60% de la cogeneració està ja aturada. Una 
cogeneració, que en el conjunt d’Europa, està conside-
rada com un element fonamental per la competitivitat 
industrial i, per tant, per augmentar la capacitat de les 
empreses per competir en els mercats internacionals, 
especialment en contextos d’energia cara com es el cas 
de l’Estat Espanyol. Quan aquestes indústries estan si-
tuades en territoris rurals i de muntanya, el problema 
és doblement greu, en tant que el seu tancament i els 
efectes sobre els llocs de treball es fan difícil de recu-
perar. Conseqüentment, les famílies estan obligades a 
marxar, tot incrementant el despoblament que ja patei-
xen aquestes zones.

Aquesta és la situació de les empreses Neoelectra, 
Carboneco, i Caviar Nacarí ubicades al terme munici-
pal de Les, Vall d’Aran, totes elles afectades pel canvi 
de normativa i pels retardaments en els pagaments de 

la Comissió Nacional de la Competència (CNC), que 
els ha obligat a fer un ERO i tancar unes instal·lacions 
que ocupaven 30 treballadors, empleats en la piscifac-
toria de producció de Caviar i generació elèctrica. En 
aquest cas, al municipi de Les amb un cens proper als 
1.000 habitants, aquest tancament se suma al tanca-
ment de la Residència de Temps Lliure de la Generali-
tat de Catalunya, que es va produir l’any 2011 i que va 
suposar un greu impacte en l’ocupació del municipi.

En data 4 de novembre de 2014, a demanda dels treba-
lladors de l’empresa esmentada es va produir a l’Ajun-
tament de Les una reunió per crear un front comú que 
ajudi a la recuperació d’aquestes empreses tot mante-
nint així una activitat, la de la producció de caviar, que 
ha assolit un gran prestigi en l’àmbit internacional i 
que tenia grans perspectives de mercat. En aquesta re-
unió es va signar un document anomenat «Compromís 
per Les» per tal de demanar a les administracions pú-
bliques un esforç per reconduir aquest tancament i sal-
var els llocs de treball d’una indústria puntera i alhora 
el futur d’un bon grapat de famílies que avui es troben 
en greus dificultats.

Segons la pròpia empresa, les necessitats econòmiques 
per superar els problemes de liquiditat són ocasionats 
per decisions administratives alienes a la gestió de la 
pròpia empresa i una part important dels dèficits ge-
nerats ho són per l’impagament de l’administració de 
l’Estat, concretament de la CNC.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Analitzar la situació econòmico-financera de l’em-
presa Neoelectra i utilitzar els instruments financers 
més adequats que ofereix la Generalitat de Catalunya 
per trobar una solució de forma urgent a la manca de 
crèdit de l’empresa, fet que li evitaria el seu tancament.

2. Portar a terme totes les gestions de mediació neces-
sàries entre l’empresa Neoelectra i els treballadors per 
evitar l’expedient de regulació d’ocupació en curs, fent 
possible la recuperació de l’activitat laboral.

3. Estudiar conjuntament amb l’empresa Neoelectra i 
els representants sindicals i les administracions terri-
torials, un pla de viabilitat per readaptar l’activitat al 
nou context normatiu, estudiant totes les alternatives 
energètiques i sociolaborals que permetin la continuï-
tat dels llocs de treball.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Òscar Ordeig i Molist, diputat, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’aturada del 
pla d’inspeccions massives a l’esport de ba-
se i la regulació de les activitats remunera-
des de les entitats esportives

Tram. 250-01350/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89740 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les mesures 
en matèria esportiva que està adoptant el Govern de 
l’Estat, en un intent de complir amb els seus objectius 
electorals, recaptatoris i pressupostaris, estan posant 
en perill la supervivència de clubs i entitats esporti-
ves, així com la permanència en aquestes d’entrena-
dors, esportistes i professionals que volen aportar la 
seva experiència i formació al col·lectiu d’una manera 
altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al 
voltant de l’Esport de base.

En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i 
el dels clubs en particular han hagut d’afrontar mesu-
res tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de 
l’IVA del 8 al 21% per l’ús d’instal·lacions esportives. 
Alhora, les amenaces de la imposició de la Llicència 
Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu 
recentralitzar l’esport, limitar greument els ingressos 
de les federacions catalanes, augmentar els costos dels 
esportistes que vulguin competir i envair, una vegada 
més, les competències autonòmiques, en aquesta oca-
sió en matèria esportiva.

A tot aquest seguit de mesures que han endurit molt 
més la situació que existeix com a conseqüència de la 
crisi, hem de sumar-hi la següent: a partir de 1 de no-
vembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
iniciarà una campanya que, sota la denominació «Re-
gularización laboral de la actividad desarrolada en los 
clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro», que 
posa en greu perill la supervivència de l’esport de ba-
se. Aquesta última mesura es converteix en una ame-
naça sense precedents i llença pel terra el magnífic tre-
ball i la insubstituïble funció que realitzen centenars 
de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

El què hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al 
gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de 
lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i 
imprescindible en els clubs i associacions esportives 
catalanes i de l’Estat Espanyol, de la mateixa manera 
que la resta de països de la Unió Europea.

La voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca al-
truista a una relació exclusivament laboral, cosa què, 
entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les 
despeses derivades de la pràctica esportiva de base ca-
si en un 50%; eliminant de cop la important funció so-
cial d’interès general que realitzen els clubs esportius 
de base i en gran mesura, abocant-los a l’empobriment 
o fent desaparèixer irremeiablement molts d’ells.

L’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la 
desigualtat d’oportunitats i l’escletxa social en matè-
ria esportiva, limitant i vetant a una part important de 
la població l’accés al seu dret a l’esport en condicions 
d’igualtat per motius de renda.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Instar al Govern de l’Estat i als organismes compe-
tents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, 
i revisin, el pla d’inspeccions massives a l’esport de ba-
se que va començar l’1 de novembre de 2014, i què ha 
estat considerat en el sector com una causa general que 
els sanciona socialment de manera injusta, sense que 
hi hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies 
massives que obliguin a adoptar aquestes mesures.

2. Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les 
alternatives necessàries per a regular convenientment 
les activitats remunerades que es realitzen dins de 
l’àmbit de les entitats esportives, en el marc del Pla 
de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, 
d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les 
peculiaritats de cada modalitat esportiva, alhora que 
no exclogui a ningú per la seva situació; així també, 
proposar les mesures oportunes per assegurar el man-
teniment de la xarxa consolidada de voluntariat espor-
tiu, que realitza una tasca altruista i la compensació 
econòmica de les despeses ocasionades per l’activitat 
que realitzen, que en cap cas pot ser considerada com 
a salari.

3. Conjuntament amb el Govern de l’Estat, amb parti-
cipació de les federacions esportives i el teixit associa-
tiu del sector, acordar un Pla de Suport Econòmic i de 
Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels 
diferents de serveis que realitzen els clubs i entitats es-
portives sense ànim de lucre.

4. Donar suport a totes les entitats de Catalunya i a 
acompanyar-les amb els recursos tècnics disponibles 
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per a la seva regularització si la situació particular ho 
requereix.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega, Òscar Ordeig i Molist, diputat, del GP SOC

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 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Inte-
gral, corresponent al 2009, el 2010 i el 2011
Tram. 256-00038/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 89595 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’informe de fis-
calització núm. 22/2014, aprovat pel Ple de la Sindi-
catura, relatiu al Consorci Sanitari Integral, exercicis 
2009, 2010 i 2011.

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

Barcelona, 5 de novembre de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

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

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 18.11.2014 a 
l’1.12.2014).
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.11.2014.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació econòmica i els pres-
supostos per al 2015
Tram. 302-00214/10

Esmenes presentades
Reg. 90368; 90370; 90374; 90381 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 12.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 90368)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i 
els pressupostos per al 2015 (tram. 302-00214/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt b

«b) El Parlament de Catalunya manifesta la seva pre-
ocupació per les retallades realitzades per les diferents 
administracions públiques i governs en els darrers 
exercicis pressupostaris que comporten un deterio-
rament continuat dels serveis públics que configuren 
l’estat del benestar (educació, salut, serveis socials) i 
un augment de l’atur, la pobresa i les desigualtats al 
país.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació al punt c

«c) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a prendre les mesures pressupostàries per 
tal de respondre a presentar durant la primera quinze-
na del mes de novembre de 2014 un avantprojecte de 
pressupostos per al 2015 que respongui a la necessitat 
de reduir l’atur, la pobresa i les desigualtats, augmen-
tant les partides dedicades als serveis públics, les po-
lítiques de reactivació econòmica i el suport a les per-
sones aturades. Aquests són dos dels principals reptes 
als que s’enfronta el país i als que ha de donar resposta 
el nou pressupost cal donar resposta.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt d

«d) El Parlament insta el Govern a prendre les mesu-
res per tal que en l’exercici pressupostari vinent es re-
verteixi que el pressupost 2015 inclogui les previsions 
pressupostàries per revertir la reducció temporal de 
dos anys del 15% de jornada i sou al personal interí de 
l’administració de la Generalitat.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació punt e

«e) El Parlament insta el Govern a prendre les mesures 
per tal que en l’exercici pressupostari vinent es recupe-
ri que el pressupost 2015 inclogui les previsions pressu-
postàries per recuperar la 14ena paga del personal de 
l’administració de la Generalitat.»

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
90370)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació econòmica i els pressupostos per al 2015 
(tram. 302-00214/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra a bis

«a bis) El Parlament insta el Govern a no realitzar cap 
venda o concessió que afecti al parc públic d’habitat-
ges o als serveis públics de gestió de l’aigua i del sane-
jament.» 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra c bis

«c bis) El Parlament insta el Govern a impulsar en els 
pressupostos de la Generalitat i en el projecte de llei de 
mesures fiscals, financeres noves mesures tributàries 
com, entre d’altres, la reforma de l’impost de successi-
ons per recuperar la capacitat de recaptació d’aquest 
impost, la de l’impost de patrimoni i nous impostos o 
taxes ambientals.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra e bis

«e bis) El Parlament insta el Govern de la Generali-
tat que en cas de pròrroga pressupostària s’adoptin les 
mesures necessàries per garantir el 2015 el pagament 
complet de les dotze mensualitats i dues pagues al per-
sonal de l’administració de la Generalitat i la recupe-
ració del 100% de la jornada i el salari del personal 
interí.» 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra e ter

«e ter) El Parlament insta el Govern de la Generalitat 
a negociar amb els sindicats, de forma immediata, en 
el Marc de la Mesa General de la Funció Pública: 

– El pagament immediat dels 44 dies de la part des-
comptada de la paga de 2012.

– La convocatòria d’oferta pública d’ocupació per re-
cuperar progressivament els més de 10.000 llocs de 
treball perduts en els darrers anys.

– La recuperació del Fons d’Acció Social destinat a 
compensar a personal que ha patit circumstàncies ad-
verses.

– La millora i extensió a tots els sectors de la Genera-
litat de les mesures de conciliació de la vida laboral i 
personal.

– L’establiment d’un calendari de negociació per recu-
perar poder adquisitiu, la part pendent de la paga de 
2012 i les pagues de 2013 i 2014.»
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5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la lletra g

«g) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat que, prè-
viament o en paral·lel a la negociació d’un nou model 
de finançament, transfereixi a la Generalitat la totalitat 
dels fons que resten pendents d’abonar a Catalunya, i 
en especial els derivats de la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut d’autonomia.»

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la lletra h

«h) El Parlament insta el Govern a negociar un nou 
model de finançament per a Catalunya, que tingui com 
a base les conclusions de la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament, aprovat pel Parlament de 
Catalunya. que respecti el principi d’ordinalitat i que 
permeti obtenir més recursos per a fer front a les políti-
ques públiques que són competència de la Generalitat. I 
a donar compte d’aquestes negociacions a la Comissió 
d’Economia i finances d’aquesta Cambra.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra i

«i) Incorporar als pressupostos de la Generalitat per 
al 2015 les mesures necessàries per donar compliment 
a la resolució de l’Organisme Administratiu de Recur-
sos Contractuals de la Generalitat, ratificada pel Tri-
bunal Superior de Catalunya i pel Tribunal Suprem, 
per la qual s’anul·la l’adjudicació de la concessió de la 
gestió d’abastament d’aigües del sistema Ter-Llobregat 
(ATLL) a l’empresa Acciona SA, perquè sigui gestio-
nada directament per la Generalitat o per mitjà de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 90374)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació econòmica i els pres-
supostos per al 2015 (tram. 302-00214/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt b

«b) El Parlament de Catalunya manifesta la seva pre-
ocupació per les retallades realitzades en els darrers 
exercicis pressupostaris que comporten un deteriora-
ment continuat dels serveis públics que configuren l’es-
tat del benestar (educació, salut, serveis socials) i un 
augment de l’atur, la pobresa i les desigualtats al país.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt c

«c) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a presentar abans de final d’any un avant-
projecte de pressupostos per al 2015 que respongui a la 
necessitat de reduir l’atur, la pobresa i les desigualtats, 
prioritzant les partides dedicades als serveis públics, 
les polítiques de reactivació econòmica i el suport a les 
persones aturades. Aquests són dos dels principals rep-
tes als quals s’enfronta el país i als quals han de donar 
resposta el nou pressupost.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Refosa dels punts d i e

«d) El Parlament insta el Govern a presentar uns pres-
supostos de la Generalitat per al 2015 que incloguin la 
recuperació de la catorzena paga dels treballadors de 
la Generalitat de Catalunya i l’eliminació de la reduc-
ció del 15% de retribució i jornada aplicada als treba-
lladors interins.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt f

«f) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a presentar semestralment en comissió la 
situació de l’execució del pressupost en curs, com a me-
sura de transparència dels comptes públics.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt h

«h) Continuar reclamant al Govern de l’Estat i, en tot 
cas, portar a terme les accions legals subsegüents al 
requeriment presentat al Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques, per tal que l’Administració cen-
tral porti a terme les actuacions necessàries per revi-
sar del model de finançament, perquè tingui efectes de 
l’1 de gener de 2014 ençà, en compliment de la dispo-
sició addicional setena de la Llei de l’Estat 22/2009, 
del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de 
finançament de les comunitats autònomes de règim co-
mú, que preveu la revisió quinquennal del sistema de 
finançament.»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 90381)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i 
els pressupostos per al 2015 (tram. 302-00214/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat h

«h) El Parlament insta al Govern a negociar un nou 
model de finançament per a Catalunya, que respecti 
el principi d’ordinalitat i que permeti obtenir més re-
cursos per a fer front a les polítiques públiques que 
són competència de la Generalitat, garantint la plena 
igualtat de tots els espanyols en l’accés als serveis bà-
sics de sanitat, educació i benestar social. I a donar 
compte d’aquestes negociacions a la Comissió d’Eco-
nomia i finances d’aquesta Cambra.»

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la presentació dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2015
Tram. 302-00215/10

Esmenes presentades
Reg. 90361; 90369; 90371; 90376; 90382 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 12.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 90361)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la presentació dels pressupostos de la Generalitat per 
al 2015 (tram. 302-00215/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el text del punt 3, nou 
text

3. El Parlament insta el Govern a negociar un nou 
mo del de finançament per a Catalunya, que respecti 
el principi d’ordinalitat i que permeti obtenir més re-
cursos per a fer front a les polítiques públiques que 
són competència de la Generalitat. I a donar compte 
d’aquestes negociacions a la Comissió d’Economia i fi-
nances d’aquesta Cambra.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 90369)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la presentació dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2015 (tram. 302-
00215/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 1

«1. Assegurar que en l’exercici pressupostari pressu-
postos de l’any 2015 els funcionaris de la Generalitat 
de Catalunya recuperaran la catorzena paga del seu 
sou.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 2

«2. Assegurar que en l’exercici pressupostari els pres-
supostos de l’any 2015 els funcionaris interins de la 
Generalitat de Catalunya recuperaran el 15% del sou i 
de la jornada laboral.»

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
90371)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la presentació dels pressupostos de la Generalitat per 
al 2015 (tram. 302-00215/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 2 bis

«2 bis. El Parlament insta el Govern de la Generali-
tat que en cas de pròrroga pressupostària s’adoptin les 
mesures necessàries per garantir el 2015 el pagament 
complet de les dotze mensualitats i dues pagues al per-
sonal de l’administració de la Generalitat i la recupe-
ració del 100% de la jornada i el salari del personal 
interí.» 

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 2 ter

«2 ter. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
negociar amb els sindicats, de forma immediata, en el 
Marc de la Mesa General de la Funció Pública: 

– El pagament immediat dels 44 dies de la part des-
comptada de la paga de 2012.

– La convocatòria d’oferta pública d’ocupació per re-
cuperar progressivament els més de 10.000 llocs de 
treball perduts en els darrers anys.

– La recuperació del Fons d’Acció Social destinat a 
compensar a personal que ha patit circumstàncies ad-
verses.

– La millora i extensió a tots els sectors de la Genera-
litat de les mesures de conciliació de la vida laboral i 
personal.

– L’establiment d’un calendari de negociació per recu-
perar poder adquisitiu, la part pendent de la paga de 
2012 i les pagues de 2013 i 2014.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 4

«4. El Parlament insta el Govern a no realitzar cap 
venda o concessió que afecti al parc públic d’habitat-
ges o als serveis públics de gestió de l’aigua i del sane-
jament.» 

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 5

«5. Incorporar als pressupostos de la Generalitat per 
al 2015 les mesures necessàries per donar compliment 
a la resolució de l’Organisme Administratiu de Recur-
sos Contractuals de la Generalitat, ratificada pel Tri-
bunal Superior de Catalunya i pel Tribunal Suprem, 
per la qual s’anul·la l’adjudicació de la concessió de la 
gestió d’abastament d’aigües del sistema Ter-Llobregat 
(ATLL) a l’empresa Acciona SA, perquè sigui gestio-
nada directament per la Generalitat o per mitjà de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 90376)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la presentació dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2015 (tram. 302-00215/10).

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a presentar abans de final d’any uns pres-
supostos de la Generalitat per al 2015 que incloguin la 
recuperació de la catorzena paga dels treballadors de 
la Generalitat de Catalunya i l’eliminació de la reduc-
ció del 15% de retribució i jornada aplicada als treba-
lladors interins.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a continuar reclamant al Govern de l’Estat 
i, en tot cas, portar a terme les accions legals subse-
güents al requeriment presentat al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques, per tal que l’Administra-
ció central porti a terme les actuacions necessàries per 
revisar del model de finançament, perquè tingui efectes 
de l’1 de gener de 2014 ençà, en compliment de la dis-
posició addicional setena de la Llei de l’Estat 22/2009, 
del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de 
finançament de les comunitats autònomes de règim co-
mú, que preveu la revisió quinquennal del sistema de 
finançament.»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 90382)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la presentació dels 

pressupostos de la Generalitat per al 2015 (tram. 302-
00215/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3

«3. Comprometre’s a negociar amb la resta de Govern 
de la comunitats autònomes de règim comú i el Go-
vern d’Espanya, en el marc del Consell de Política Fis-
cal i Financera, una reforma de l’actual Llei Orgànica 
de Finançament de les comunitats autònomes, a par-
tir d’una revisió i anàlisi de l’actual model de finança-
ment, que garanteixi els següents principis:

a) Autonomia i suficiència financera per a que les 
CCAA obtinguin els recursos suficients per a prestar i 
gestionar las competències que tenen assumides.

b) Igualtat de tots els ciutadans espanyols

c) Transparència en el model

d) Lleialtat institucional

e) Redistribució de recursos en funció de la renda

f) Coresponsabilitat fiscal entre les comunitats autò-
nomes i el Govern d’Espanya.»

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2015
Tram. 302-00216/10

Esmenes presentades
Reg. 90372 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 12.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
90372)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015 (tram. 302-00216/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al primer paràgraf de l’apartat 3

«3. Preveure a l’estat de despesa del projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat per l’any 2015, de forma 
prioritària per damunt del compliment de l’objectiu del 
dèficit sense que això comporti incomplir l’objectiu de 
dèficit, almenys:»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les garanties jurídiques i la tutela 
dels drets fonamentals de la població immi-
grant a Catalunya, especialment al sistema 
penitenciari
Tram. 302-00217/10

Esmenes presentades
Reg. 90359; 90367; 90375 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 12.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 90359)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les garanties jurídiques i la tutela dels drets fonamen-
tals de la població immigrant a Catalunya, especial-
ment al sistema penitenciari (tram. 302-00217/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

Supressió al final del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a evi-
tar en tot cas conduccions d’interns dels centres peni-
tenciaris de Catalunya al CIE (Centre d’Internament 
d’Estrangers) per aquells interns amb supòsit d’expul-
sió administrativa o judicial durant el compliment de 
la condemna, garantint que la seva conducció efecti-
va al país d’origen s’efectuï directament des del centre 
penitenciari, evitant el pas pel CIE atesa la manca de 
garanties dels drets humans d’aquests centres.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

Supressió al final del punt 6

«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que 
en els casos de llicenciament definitiu de la condem-
na dels interns estrangers sense regularització de resi-
dència, però sense ordre d’expulsió vigent, el Depar-
tament de Justícia no notifiqui la posada en llibertat, 
donat que això no està previst al marc legal vigent i fa 
que els ciutadans en llibertat siguin immediatament de-
tinguts i conduits al CIE.»

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC  

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
90367)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
garanties jurídiques i la tutela dels drets fonamentals 
de la població immigrant a Catalunya, especialment al 
sistema penitenciari (tram. 302-00217/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De dos nous punts entre el punt 1 i el punt 2

1 bis. El Parlament insta el Govern a fer tots els esfor-
ços possibles per evitar la irregularitat sobrevinguda 
de persones migrades que al moment del venciment de 
la seva targeta de residència no tinguin treball. Reco-
nèixer-los el seu estatus de treballadors cessants i amb 
això fer els possibles per garantir la renovació auto-
màtica de la seva targeta de residència i treball.

1 ter. Intervenir amb celeritat en els milers de casos de 
persones afectades per les hipoteques, que al seu torn 
han perdut el treball i amb això la seva residència le-
gal per evitar la irregularitat sobrevinguda; i en conse-
qüència la possibilitat de treballar i evitar la situació 
concreta del desnonament, els deutes i la falta de co-
bertura social.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De dos nous punts entre el punt 2 i el punt 3

2 bis. Promoure les contrareformes necessàries dins la 
llei espanyola 12/2009, de 30 de octubre, reguladora 
del derecho de asilo y de la protección subsidiària per 
recuperar les garanties i drets reconeguts tot augmen-
tant el protagonisme d’ACNUR; deixant d’utilitzar els 
llistats de «països segurs» i recuperant la possibilitat 
de sol·licitar l’estatut de refugiat a les Ambaixades i 
Consolats espanyols

2 ter. Promoure una legislació pròpia per Catalunya 
que contempli: 

a) L’honor i la memòria de centenars de milers de ca-
talans i espanyols que al llarg de la nostra historia van 
haver d’exiliar-se i van trobar una acollida solidària 
en altres països

b) Que corregeixi les deficiències que no respecten la 
Convenció de Ginebra de 1951, l’article 13.4 de la nos-
tra Constitució i totes aquelles obligacions adquirides 
per l’Estat Espanyol al adherir-se als instruments in-
ternacionals de protecció del dret d’asil i, en general, 
dels DDHH.

c) Incorpori noves formes de persecució com l’orienta-
ció sexual i al identitat de gènere, o persones refugia-
des per motius ambientals.

d) Noves formes de protecció equiparables a l’asil per 
a les persones que han estat víctimes de vulneració dels 
drets socials, econòmics o culturals.

e) Que estableixi mecanismes de protecció temporal 
davant de situacions de crisi humanitària

f) Que exhorti al conjunt de la societat a mobilitzar-se 
en la defensa del dret d’asil cada dia més amenaçat

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt entre el punt 4 i el punt 5

4 bis. Incorporar la perspectiva de gènere a les políti-
ques de migració promovent programes específics de 
formació i d’inserció laboral per a les dones migrades, 
garantint l’accés als serveis de salut reproductiva i se-
xual i donant una atenció especial a les dones migra-
des víctimes de violència i a les mares transnacionals.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7. Dur a terme les gestions oportunes per tal de tancar 
el Centre d’Internament d’Estrangers de Zona Franca 
de Barcelona donat que priva de llibertat les persones 
que no han comès cap delicte, s’hi ha donat situaci-
ons d’abusos i agressions, no disposa dels instruments 
necessaris per garantir els drets fonamentals, l’aten-
ció mèdica és insuficient i la comunicació dels interns 
amb les seves famílies també, tampoc es garanteixen 
mecanismes de transparència ni rendició de comptes. 
Per tot això el CIE suposa un retrocés en el compli-
ment dels Drets humans i la igualtat de les persones 
contradient els principis que impulsen el respecte pels 
Drets Humans de la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat, Coalició Europea de 
Ciutats contra el Racisme. Xarxa de Pobles i Ciutats 
pels Drets Humans, Xarxa Espanyola de Ciutats Inter-
culturals. RECI.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. Impulsar un front comú polític i social contra qual-
sevol actitud xenòfoba i racista que es produeixi al 
nostre país, tot actuant contundentment, fins i tot ju-
rídicament, contra aquestes actituds i instar el govern 
d’Espanya a fer una ràpida transposició de la Directi-
va Europea sobre el racisme com a delicte.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 90375)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les garanties jurídiques i la tute-
la dels drets fonamentals de la població immigrant a 
Catalunya, especialment al sistema penitenciari (tram. 
302-00217/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’enunciat del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya reconeix el treball fet 
per a l’elaboració del document de propostes elaborat 
pel Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, de 
juliol de 2014, i en concret insta el Govern de la Ge-
neralitat:» 

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat a del punt 3

«a) Que es dirigeixi al Govern de l’Estat a fi que im-
parteixi instruccions a les oficines d’estrangeria de Ca-
talunya perquè es tramitin autoritzacions de residència 
de llarga durada als ciutadans reagrupats que tinguin 
autorització de residència i el seu familiar sigui titular 
d’una de residència de llarga durada.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat c del punt 3

«c) Que altres documents oficials com cèdules d’ins-
cripció o certificacions consulars serveixin per acre-
ditar la identitat de les persones immigrades a fi 
d’accedir a la tramitació de la targeta sanitària corres-
ponent.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat f del punt 3

«f) Respecte als menors estrangers no acompanyats: 

– Que l’entrega del menor als cossos policials deixi de 
ser una pràctica general i sistemàtica, i es produeixi 
només en cas que el menor no aporti documentació 
que l’identifiqui.

– Que la realització de les proves mèdiques per iden-
tificar només es produeixi en casos en què no es pre-
senti documentació amb la qual es pugui identificar el 
menor. I en cas de ser presentada aquesta documenta-
ció, si es tracta d’un document oficial del país d’origen 
del menor, prevaldrà l’edat exhibida en aquest docu-
ment, sempre que no s’iniciï un procés penal per falsifi-
cació documental.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat h del punt 3

«h) Que per a l’obtenció de l’autorització de residència 
de l’arrelament social (compte propi), els informes de 
viabilitat del projecte empresarial puguin ser emesos 
amb igual valor per organitzacions degudament acre-
ditades.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar garantint que en els casos de llicenciament defi-
nitiu de la condemna dels interns estrangers sense re-
gularització de residència, però sense ordre d’expulsió 
vigent, el Departament de Justícia no notifiqui la posa-
da en llibertat, donat que això no està previst al marc 
legal vigent i fa que els ciutadans en llibertat siguin 
immediatament detinguts i conduits al CIE.»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les accions polítiques i judicials 
per a no pagar el deute amb el projecte Cas-
tor
Tram. 302-00218/10

Esmenes presentades
Reg. 90362; 90378; 90380; 90401 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 12.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 90362)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les accions polítiques i judicials per a no pagar el deute 
amb el projecte Castor (tram. 302-00218/10).

Fascicle segon
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 8.3

«8.3 Proposar i defensar el tancament dels reactors 
nuclears ubicats a Catalunya, un cop acompleixin els 
40 anys de vida útil pels quals varen ser dissenyats, el 
que implicaria el tancament del darrer reactor l’any 
2027.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou punt al final del text

«8.4 Elaborar un Pla de dinamització econòmica per a 
les comarques catalanes on radiquen centrals nuclears 
amb l’objectiu de preveure l’impacte que tindrà sobre 
l’activitat econòmica local el tancament de les matei-
xes.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou punt al final del text

«8.5 Impulsar un Pacte de la Energia a partir del di-
àleg amb totes les forces polítiques i els representants 
socials i econòmics per a dotar-nos d’una política 
energètica estable a mig i llarg termini.»

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC  

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 90378)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les accions polítiques i judicials 
per a no pagar el deute amb el projecte Castor (tram. 
302-00218/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. El projecte Castor i les conseqüències del mateix 
tant econòmiques, mediambientals i de seguretat per 
a les persones haurien de fer reflexionar el Govern so-
bre el model energètic actual de Catalunya i la neces-

sitat d’un nou model energètic que afronti els reptes 
del canvi climàtic, més eficient i eficaç tant econòmica 
com ecològicament i el pla de transició necessari cap a 
aquest nou model. És en aquest nou marc que el Parla-
ment de Catalunya insta el Govern a: 

8.1 Sol·licitar la paralització de la tramitació dels per-
misos de recerca d’hidrocarburs i els projectes de pros-
pecció sísmica en curs a les costes catalanes, tant les 
del Golf de Lleó, com les que hi ha davant les costes 
tarragonines.

8.2 Promoure la participació ciutadana en la presa de 
decisions sobre el model energètic mitjançant una Con-
sulta ciutadana sobre la conveniència de les prospecci-
ons petrolíferes davant les costes catalanes.

8.3 Obrir un debat sobre el cicle de vida útil de les Cen-
trals Nuclears situades a Catalunya per garantir el tan-
cament de les mateixes quan finalitzen els permisos ac-
tuals o sigui 2021 per Ascó I i II i 2020 per a Vandellós 
II, treballant al mateix temps en un pla pont de tanca-
ment.»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 90380)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, J. Lluís Salvadó i 
Tenesa, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les accions polítiques i 
judicials per a no pagar el deute amb el projecte Castor 
(tram. 302-00218/10).

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

2. Demanar al Govern de l’Estat que es paralitzi el pa-
gament de la indemnització de 1.350.729 milions d’eu-
ros que segon el RD 13/2014 l’empresa Enagas Trans-
porte SAU ha d’abonar en un pagament únic a ESCAL 
UGS abans del 15 de novembre de 2014 i que prioritzi 
el pagament als afectats, per danys materials o morals, 
després d’un peritatge dut a terme per experts desig-
nats per la Generalitat de Catalunya atès què: [...]

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 90401)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les ac-
cions polítiques i judicials per a no pagar el deute amb 
el projecte Castor (tram. 302-00218/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 2, que resta redactat de la següent manera

2. Atès que: Enagas Transporte SAU, encara no ha 
completat els informes i estudis necessaris sobre la 
construcció, manteniment en hibernació i utilització 
del magatzem subterrani i de la resta d’instal·lacions 
que conformen el projecte Castor; no s’han depurat les 
responsabilitats ambientals, administratives i econò-
miques de l’empresa ESCAL UGS SL en relació a la 
construcció i posada en funcionament provisional del 
projecte que va ocasionar més de 1000 terratrèmols; 
no hi ha els estudis tècnics sobre l’afectació que la hi-
bernació del projecte pot tenir sobre el medi ambient 
de la zona i altres instal·lacions de risc presents a la 
zona, demanar al Govern de l’Estat que es paralit-
zi el pagament de la indemnització de 1.350.729 mili-
ons d’euros que segon el RD 13/2014 l’empresa Enagas 
Transporte SAU ha d’abonar en un pagament únic a 
ESCAL UGS abans del 15 de novembre de 2014.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el 9 de novembre i l’obertura d’un 
procés constituent
Tram. 302-00219/10

Esmenes presentades
Reg. 90366; 90373; 90379 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 12.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
90366)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el 9 de novembre i l’obertura d’un procés constituent 
(tram. 302-00219/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 1 que queda redactat de la manera se-
güent i que passa a ser l’apartat 9 de la moció 

«9. El Parlament considera que, si el poble català ator-
ga un mandat democràtic en aquest sentit, serà ne-
cessari que les forces polítiques, els agents polítics i 
socials representatius del nostre teixit associatiu i la 
ciutadania en general endeguin un procés constituent, 
que ha d’anar de baix a dalt, per definir de forma par-
ticipativa les bases constituents del futur del nostre pa-
ís.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 1

«1. El Parlament felicita el poble català per la jorna-
da cívica, democràtica i pacífica, que ha tingut lloc a 
Catalunya el diumenge 9 de novembre.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 2

«2. El Parlament agraeix molt especialment la partici-
pació de les persones voluntàries i grups i entitats que 
varen fer possible l’organització del procés participa-
tiu i la recollida de signatures.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 3

«3. El Parlament reconeix el paper positiu exercit pel 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir com a punt de tro-
bada plural de grups i entitats diverses, que ha treba-
llat activament en el procés que ha conduit al 9 de no-
vembre.»



17 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 429

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 56

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 4

«4. El Parlament valora molt positivament la implica-
ció activa de més de 2.300.000 persones en el procés 
participatiu que mostra sense cap mena de dubtes la 
voluntat del poble català de que es pugui celebrar un 
referèndum amb totes les garanties democràtiques so-
bre el futur polític de Catalunya.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 5

«5. El Parlament rebutja frontalment qualsevol intent 
d’exigència de responsabilitats per via judicial en re-
lació al procés participatiu del 9 de novembre, que se 
situa en la línia d’actuació del Govern del PP de cri-
minalització de les mobilitzacions ciutadanes, i n’as-
sumeix de forma solemne i col·lectiva totes les conse-
qüències que se’n poguessin derivar.»

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 6

«6. El Parlament: 

a) Rebutja l’actuació de la Delegada de l’Estat a Ca-
talunya, senyora Llanos de Luna, per considerar que 
s’ha extralimitat en les seves funcions i que ha amena-
çat a Ajuntaments i directors d’instituts.

b) Insta el Govern a emprendre accions legals contra 
la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya pels 
continguts de la carta enviada a ajuntaments i direc-
tors d’instituts, per considerar-la un atemptat contra 
l’autonomia municipal i una intromissió en les com-
petències de la Generalitat en matèria d’ensenyament.

c) Reitera l’exigència de dimissió de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya.»

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 7

«7. El Parlament agraeix l’atenció que mitjans de co-
municació de tot el món han dedicat al 9-N, i la pre-
sència d’observadors internacionals, i sobre tot, de la 
delegació oficial d’observadors, encapçalada pel dipu-

tat britànic, Ian Duncan, i considera importantíssimes 
les conclusions del seu informe.»

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 8

«8. El Parlament considera convenient reactivar el 
funcionament de la Comissió d’Estudi pel Dret a Deci-
dir per tal d’analitzar les futures actuacions a endegar 
en el futur immediat.»

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 90373)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el 9 de novembre i l’obertura 
d’un procés constituent (tram. 302-00219/10).

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

«El Parlament de Catalunya: 

1. Insta el Govern a què, en el cas que hi hagi un man-
dat democràtic del poble de Catalunya, s’iniciï el pro-
cés per a la constitució d’un nou estat. Es prendrà com 
a full de ruta i de referència els treballs del Consell As-
sessor per a la Transició Nacional, recollits en el Llibre 
Blanc, implicant-hi també la societat civil, a través del 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

2. Reprova a la Delegada del Govern de l’Estat a Ca-
talunya, María de los Llanos de Luna, per la trame-
sa de cartes intimidatòries als directors dels instituts 
de Catalunya, als alcaldes i membres del Govern de 
la Generalitat, amb una clara voluntat d’interferir en 
el lliure exercici dels drets d’opinió i participació dels 
ciutadans de Catalunya en el procés participatiu del 
9-N, i en conseqüència en demana la seva dimissió.»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 90379)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 9 de 
novembre i l’obertura d’un procés constituent (tram. 
302-00219/10).

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

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a encarregar a un grup de treball designat 
de forma conjunta pel Parlament de Catalunya i per 
agents polítics i socials representatius de la pluralitat 
del teixit existent, la redacció del procediment demo-
cràtic i participatiu que ha de regir el procés consti-
tuent després d’haver obtingut el mandat democràtic 
necessari per executar-lo. El disseny d’aquest procés 
participatiu ha de contemplar els mecanismes, les con-
dicions, el format, els temps, espais i procediments de 
debat i decisió populars sobre la redacció d’unes noves 
bases constituents de la futura República.

2. El Parlament de Catalunya reconeix el procés par-
ticipatiu del 9-N com una expressió àmplia i clara a 
favor del dret a decidir i majoritàriament a favor de la 
independència. Per això, el Parlament constata la vo-
luntat de la majoria del poble de Catalunya de ser re-
conegut com a subjecte polític sobirà a tots els efectes 
i amb totes les conseqüències. El Parlament també vol 
reconèixer a tots els participants i voluntaris en la jor-
nada del 9-N la seva valentia alhora de sobreposar-se 
democràticament a les impugnacions i amenaces del 
govern i les institucions de l’Estat, en una clara esme-
na ciutadana a l’Estat per la seva negació persistent 
del dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el 
seu futur polític.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adreçar-se a les institucions i a la comuni-
tat internacional per traslladar-los el resultat del pro-
cés participatiu del 9-N, clarament a favor de l’opció 
política de la independència.»

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les inversions productives
Tram. 302-00220/10

Esmenes presentades
Reg. 90360; 90365; 90377; 90400 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 12.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 90360)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Juli Fernandez Iru-
ela, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inver-
sions productives (tram. 302-00220/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del tot el text del punt 1, nou text: 

1. Destinar els recursos a garantir l’estabilitat institu-
cional del govern i apostar pel diàleg, la negociació i 
el pacte per resoldre els conflictes polítics, com a eina 
imprescindible per la seguretat jurídica en la planifica-
ció dels projectes empresarials.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del text del punt 5, nou text: 

5. Simplificar els tràmits administratius, concloent, 
abans de finalitzar aquesta legislatura, el procés d’as-
soliment de creixement zero en càrregues administra-
tives i de simplificació dels tràmits d’autorització am-
bientals a noves activitats.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Juli Fernandez Iruela
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
90365)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les inversi-
ons productives (tram. 302-00220/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2

«2. Dedicar tots els el màxim de recursos materials i 
de personal a la superació de la crisi econòmica, afa-
vorint la inversió en formació bruta de capital i en béns 
d’equip, incrementant la recaptació per fiscalitat sobre 
els grans capitals per tal de poder fer inversió pública 
en ocupació.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al final de la lletra b de l’apartat 3

«b) Dissenyant un pla de renovació i actualització de 
maquinària i utillatge industrial, amb ajuda pública di-
recta d’un 25% del cost de reposició quan aquesta ac-
tualització tendeixi a la millora en sostenibilitat i efici-
ència energètica.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al final de l’apartat 4

«4. Crear un entorn favorable a l’emprenedoria i a la 
creació d’ocupació, bonificant el 10’% de les quotes a 
la Seguretat Social dels emprenedors durant els 2 pri-
mers anys d’activitat en el cas que puguin justificar la 
creació d’ocupació de qualitat i l’absència de conflic-
tes laborals durant aquest període.»

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la lletra a de l’apartat 7

«a) Avaluar mensualment l’efectivitat de les polítiques 
públiques de suport a la innovació, prioritzant els re-
cursos en les de major efectivitat, descartant models 
inversors de retorn lent o retardat que no apostin per 
un canvi de model productiu basat en la sostenibilitat, 
l’eficiència energètica i la producció de proximitat.»

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la lletra b de l’apartat 8

«b) Deduir Incrementar en un 30% les despeses públi-
ques efectuades en concepte de formació per a profes-
sionals autònoms.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al final de la lletra a de l’apartat 10

«a) Impulsar nous sectors emergents, amb formació i 
incentius fiscals en aquells casos que s’aposti per un 
canvi de model productiu basat en la sostenibilitat, 
l’eficiència energètica i la producció de proximitat.»

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A les lletres a, b i c de l’apartat 11

«a) Assolir més empreses dedicades a la innovació, 
donant incentius fiscals i administratius a la seva im-
plantació estudiant possibles avantatges fiscals en cas 
d’innovar cap a la sostenibilitat i l’eficiència energè-
tica i facilitar la simplificació burocràtica per la seva 
implantació.

b) Aconseguir un increment d’auto-innovació a les em-
preses, bonificant-la fiscal i administrativament estudi-
ant possibles avantatges fiscals en cas d’innovar cap 
a la sostenibilitat i l’eficiència energètica i facilitar la 
simplificació burocràtica per la seva implantació.

c) Augmentar els nivells d’implantació de les noves 
tecnologies al mercat, amb ajuts a garantint amples de 
banda competitius a preus assequibles per les famílies 
i les empreses.»

8 Esmena núm. 8
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la lletra b de l’apartat 13

«b) Captar projectes d’inversió a Catalunya donant-nos 
a conèixer al món i facilitant el marc normatiu per la 
seva implantació a Catalunya.»

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 90377)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les inversions productives (tram. 
302-00220/10).

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

De la introducció

«Per tal de consolidar la política de la Generalitat de 
desenvolupament de l’activitat econòmica i d’interna-
cionalització de l’empresa i l’economia catalanes, el 
Parlament de Catalunya insta el govern a:»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Denunciar totes les iniciatives i modificacions le-
gislatives del govern central que alterin sense consens 
els marcs regulatoris, especialment quan tenen caràc-
ter retroactiu, per tal de combatre la inseguretat jurí-
dica que provoquen als inversors, tant autòctons com 
internacionals.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Potenciar el nivell de recursos materials i de perso-
nals destinats a la superació de la crisi econòmica, en 
un marc de priorització de les polítiques socials afec-
tades per l’abusiu objectiu de dèficit públic imposat a 
la Generalitat.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Reclamar al Govern de l’estat que elabori un pla de 
renovació i actualització de maquinària i utillatge in-
dustrial, amb ajuda pública directa d’un 25% del cost 
de reposició, la qual procedirà dels pressupostos gene-
rals de l’estat i serà gestionada per les Comunitats Au-
tònomes amb una assignació corresponent al seu pes 
industrial.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Reclamar al govern de l’estat que apliqui una po-
lítica avançada de bonificacions a les quotes de la Se-
guretat Social per a les noves empreses que creïn llocs 
de treball.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Reclamar la derogació de la llei de garantia d’uni-
tat de mercat, atès que afegeix càrregues burocràti-
ques suplementàries, distorsiona els marcs regulatoris 
i crea inseguretat jurídica i augment de la litigiositat.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Reforçar les polítiques públiques de suport a l’ex-
portació, sol·licitant a l’administració central que doni 
suport, en comptes d’interferir, a les actuacions de la 
Generalitat en aquest àmbit.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Reclamar la transferència a la Generalitat dels re-
cursos materials i humans de foment de la innovació 
empresarial que conserva l’administració de l’Estat 
per tal de poder desenvolupar una política adaptada a 
les necessitats de l’empresa catalana.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Exigir que l’administració central millori el servei 
dels punts d’inspecció fronterers a Catalunya, tingui 
una política més adequada de visats per a professio-
nals i directius i executi les obres d’infraestructures vi-
tals per als intercanvis comercials per tal d’afavorir la 
implantació de noves empreses i d’inversions estran-
geres.»
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10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Mantenir l’actual política de foment del desenvo-
lupament de clústers empresarials, mitjançant el pro-
grama Catalunya Clústers, i fomentar que els clústers 
catalans estableixin marcs de cooperació amb clús-
ters d’altres països, especialment dins de la Unió Eu-
ropea.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Reclamar una política estatal de promoció a la in-
novació que: 

a) Atorgui incentius fiscals a la seva implantació.

b) Bonifiqui fiscalment les iniciatives d’autoinnovació.

c) Impulsi ajuts per a la introducció al mercat de nous 
productes de major valor tecnològic.

d) Adopti la patent única europea.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Mantenir l’actual política d’internacionalització 
del nostre teixit empresarial i en concret: 

a) Enfortir i posicionar internacionalment les nostres 
empreses i l’economia catalana, millorant l’accés a la 
informació creuada entre elles i potenciant la formació 
d’associacions d’empreses catalanes als principals pa-
ïsos del món.

b) Contribuir a la diversificació de les exportacions 
mitjançant la gestió per part de l’ICF de la part pro-
porcional al pes de les nostres exportacions dels recur-
sos financers que gestiona l’ICO.

c) Reclamar que l’estructura exterior de l’administra-
ció de l’estat doni suport, quan calgui, a la xarxa exte-
rior de promoció econòmica de la Generalitat.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Mantenir l’actual política de reactivació indus-
trial i en concret: 

a) Continuar detectant les empreses en situació de risc 
o amb noves oportunitats.

b) Continuar captant projectes d’inversió a Catalunya 
donant-nos a conèixer al món i facilitant el marc nor-
matiu per a la seva implantació a Catalunya.

c) Continuar impulsant la reemprenedoria industrial, 
reclamant la posada en marxa d’instruments de finan-
çament públic orientats a la recuperació industrial.»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 90400)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les inversions producti-
ves (tram. 302-00220/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 1

1. Deixar de dedicar més recursos a processos impro-
cedents i irrealitzables abandonant tot tipus d’iniciati-
va la construcció nacional i el foment del separatisme, 
font de les actuals incerteses polítiques que impedei-
xen una acurada planificació de projectes empresa-
rials.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 2

2. Dedicar tots els recursos materials i de personal de 
la Generalitat a les prioritats següents: la superació de 
la crisi econòmica, la creació d’ocupació, l’atenció a 
les persones, la garantia dels serveis basics, lluita con-
tra la corrupció, afavorint la inversió en formació bru-
ta de capital i en béns d’equip.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

4. Crear, en coordinació amb el Govern central, un en-
torn favorable a l’emprenedoria i a la creació d’ocu-
pació, bonificant el 10% de les quotes a la Seguretat 
Social dels emprenedors durant els 2 primers anys 
d’activitat.
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Ciutadans

De modificació del punt 5, que resta redactat de la se-
güent manera:

5. Prendre mesures per aconseguir la progressiva sim-
plificació dels tràmits administratius, concloent abans 
de finalitzar aquesta legislatura el procés d’assoliment 
de creixement zero en noves càrregues administratives 
innecessàries.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 7.a

7. Maximitzar la eficàcia de les polítiques de suport a 
la innovació:

a) Avaluar mensualment l’efectivitat de les polítiques 
públiques de suport a la innovació, prioritzant els re-
cursos en les de major efectivitat, descartant models 
inversors de retorn lent o retardat.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 8.a

8. Millorar l’adequació del sistema formatiu a les ne-
cessitats reals del teixit productiu:

a) Sistematitzar la detecció de necessitats formatives 
sectorials i territorials, amb coordinació amb totes les 
entitats que hi participin (administracions publiques, 
organitzacions empresarials, sindicats, entitats forma-
tives, etc...).

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 13

13. Promoure la reactivació industrial:

a) Detectar les empreses en situació de risc o amb no-
ves oportunitats.

b) Captar projectes d’inversió a Catalunya donant-nos 
a conèixer al món i facilitant el marc normatiu per la 
seva implantació a Catalunya.

c) Impulsar la reemprenedoria industrial, posant en 
marxa instruments de finançament públic orientats a 
la recuperació industrial

d) Implantar les mesures contingudes en el Pacte Més 
Industria, amb la dotació pressupostària suficient i 

amb un sistema d’avaluació permanent de la seva ac-
tivitat.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre el pro-
jecte Castor
Tram. 360-00015/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
el projecte Castor (reg. 89678).
Acord: Mesa del Parlament, 11.11.2014.

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda,

Em plau lliurar-te l’Informe sobre el projecte Castor, 
sobre les investigacions realitzades durant el darrer 
any sobre la legalitat i l’actuació de l’Administració al 
voltant del magatzem de gas, especialment amb l’apro-
vació, ara fa un mes, del Reial decret que en regula la 
retirada. L’informe recull el treball realitzat pel Síndic 
i per la Comissió Tècnica creada ad hoc.

Et demano, presidenta, que en la mesura que sigui 
possible, aquest informe es pugui debatre en la Comis-
sió que es consideri més oportuna, amb la màxima ur-
gència possible, donats els terminis d’algunes de les 
mesures i propostes que es recomanen.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel tre-
ball d’aquest informe en l’avenç de la defensa dels 
drets i de la bona administració, us saludo atentament,

Cordialment,

Rafael Ribó

Barcelona, 6 de novembre de 2014

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

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució de la presidència del Parlament 
per la qual es fa pública la defunció de Joa-
quim Soriano i Soler, representant del Par-
lament al Consell Social de la Universitat 
Pompeu Fabra

Comunicació

Presidència del Parlament

Es comunica la defunció de Joaquim Soriano i Soler, 
representant del Parlament al Consell Social de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, càrrec per al qual havia estat 
nomenat pel Parlament, d’acord amb els articles 81, 82 
i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

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

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 89771 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

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 diputat 
Xavier Cima Ruiz ha estat donat d’alta com a membre 
de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

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

Substitució de diputats
Reg. 89598 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a la co-
missió parlamentària: 

Comissió
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair

Alta
Pere Aragonès i Garcia

Baixa
Oriol Amorós i March

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 678/X, 
sobre la prevenció de l’ús d’expressions i con-
ductes sexistes en l’àmbit parlamentari i ins-
titucional
Tram. 290-00608/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 89601 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

L’Institut Català de la Dones, en el marc del V Pla d’ac-
ció i desenvolupament de les polítiques de dones a Cata-
lunya 2005-2007, va posar en marxa un seguit d’iniciati-
ves en l’àmbit de la política lingüística per a l’eradicació 
de l’ús sexista del llenguatge.
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Més tard, a finals del 2010, el Parlament de Catalunya, 
la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelo-
na i el Grup d’estudi de llengües amenaçades (GELA) 
van signar l’Acord sobre l’ús no sexista de la llengua, 
amb el qual s’establien els principis generals per a un 
ús no sexista del llenguatge, i la qualitat lingüística i 
comunicativa en els textos que l’Administració i els or-
ganismes públics adrecen a la ciutadania.

En aquesta legislatura, el Govern de la Generalitat va 
aprovar el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-
2015, que es va començar a implementar el 2013. 
Aquest nou pla respon a la necessitat de fer un salt qua-
litatiu pel que fa a la capacitat d’incidència als àmbits 
intra i interdepartamental, com també a l’operativitat.

En concret, l’any 2013 ja es va oferir un curs al perso-
nal de les administracions públiques de Catalunya so-
bre Noves pautes per a l’ús d’un llenguatge no sexista 
ni androcèntric.

Així mateix, s’han ofert sessions de formació sobre la 
Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, edi-
tada per la Direcció general de Política Lingüística. 
Aquesta Guia és l’eina més emprada a l’hora d’evitar 
els usos discriminatoris de la llengua. A més a més, hi 
ha diversos departaments que compten amb publica-
cions i/o recomanacions especialitzades d’acord amb 
la tipologia textual i terminològica del seu àmbit com-
petencial. Cal tenir present que la Direcció general de 
política lingüística disposa d’una eina virtual de con-
sulta, l’Optimot, en què es poden consultar les fitxes 
sobre l’ús no sexista de la llengua.

Alhora, l’Institut Català de les Dones, com a organis-
me responsable de l’elaboració dels informes d’im-
pacte de gènere que han d’acompanyar tots els pro-
jectes de disposicions reglamentaries, vetlla perquè 
en aquestes disposicions no es faci un ús sexista del 
llenguatge.

Després d’aquest primer any d’implementació del Pla 
estratègic de polítiques de dones 2012-2015, tots els 
indicadors mostren que s’ha avançat molt en la sen-
sibilització per fer un ús no sexista del llenguatge en 
l’àmbit institucional català.

Barcelona, 5 de novembre de 2014

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 682/X, 
sobre la delegació de vot dels càrrecs electes
Tram. 290-00612/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 88930 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.11.2014

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 682/X, sobre la dele-
gació de vot dels càrrecs electes (tram. 290-00612/10), 
us informo del següent: 

El 16 d’octubre de 2014, la vicepresidenta del Govern 
es va adreçar al ministre d’Interior per fer-lo conei-
xedor de la Resolució adoptada i per manifestar-li la 
nostra disposició a col•laborar per tal de donar com-
pliment al mandat del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 3 de novembre de 2014

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 685/X, 
sobre l’increment de l’import de l’ajut per hec-
tàrea de fruita seca
Tram. 290-00615/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 89883 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú-
mero de tramitació 290-00615/10, sobre 685/X, sobre 
l’increment de l’import de l’ajut per hectàrea de fruita 
seca, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Barcelona, 5 de novembre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
89883).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.12.2014 al 21.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.11.2014.

Control del compliment de la Resolució 686/X, 
sobre la regulació de les proves de jònecs
Tram. 290-00616/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 89884 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00616/10, sobre 686/X, sobre la 
regulació de les proves de jònecs, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Barcelona, 5 de novembre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
89884).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.12.2014 al 21.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.11.2014.

Control del compliment de la Resolució 687/X, 
sobre el finançament del Servei de Control de 
Mosquits del Baix Llobregat
Tram. 290-00617/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 89885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú-
mero de tramitació 290-00617/10, sobre 687/X, sobre 
el finançament del Servei de Control de Mosquits del 
Baix Llobregat, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Barcelona, 5 de novembre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
89885).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.12.2014 al 21.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.11.2014.
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Control del compliment de la Resolució 707/X, 
sobre l’eliminació temporal dels drets derivats 
de l’assistència a òrgans col·legiats
Tram. 290-00636/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 89602 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.11.2014

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 707/X, sobre l’eli-
minació temporal dels drets derivats de l’assistència a 
òrgans col·legiats (tram. 290-00636/10), us informo del 
següent:

La Resolució 707/X del Parlament de Catalunya insta 
el Govern a eliminar, mentre els treballadors públics 
no rebin íntegrament les catorze retribucions, qualse-
vol dret derivat de l’assistència per part dels òrgans su-
periors, alts càrrecs, eventuals i treballadors de l’Ad-
ministració de la Generalitat i del seu sector públic a 
òrgans col·legiats de qualsevol tipus i, a aquest efecte, a 
adaptar els acords de Govern reguladors vigents en el 
termini d’un mes des del moment que s’aprovi aquesta 
mesura.

Les indemnitzacions per raó de determinades assis-
tències a reunions d’òrgans col·legiats de l’Administra-
ció de la Generalitat, del seu sector públic i de deter-
minades entitats en què la Generalitat participa, així 
com per participació en tribunals d’oposicions i con-
cursos de selecció de personal, han estat regulades per 
diferents normes reglamentàries, tal com disposa l’ar-
ticle 103.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octu-
bre, text refós dels preceptes de determinats textos le-
gals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Actualment, la norma vigent en aquesta matèria és el 
Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per 
raó del servei que determina quins supòsits són objec-
te d’indemnització, quin és l’àmbit d’aplicació perso-
nal, la quantia de les indemnitzacions i la normativa 
general sobre assistències, entre altres. Aquest mateix 
Decret estableix que els imports que fixa poden revi-
sar-se pel Govern a proposta del Departament com-
petent en matèria d’Economia i Finances. Per tant, el 
dret a l’abonament queda reconegut reglamentària-
ment, i només es faculta el Govern a revisar-ne els im-
ports mitjançant acord.

És la disposició addicional quarta d’aquest Decret 
138/2008, que preveu el dret d’assistència per a la con-
currència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Adminis-
tració de la Generalitat i del seu sector públic.

Atès que aquest Decret anterior no és d’aplicació al 
personal laboral, als alts càrrecs de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i al personal que ocu-

pa llocs assimilats als anteriors, el Govern ha establert 
mitjançant successius acords les quanties màximes 
dels drets de naturalesa econòmica per concurrència 
a òrgans col·legiats o a consells d’administració de la 
Generalitat de Catalunya i de les entitats del sector pú-
blic.

Atesa la normativa general reguladora de les indem-
nitzacions per raó d’assistència a reunions d’òrgans col-
legiats, i de conformitat amb els principis de legalitat i 
de jerarquia normativa, cal l’aprovació d’una norma de 
rang reglamentari, que afecti el conjunt de personal de 
l’Administració, alts càrrecs i personal assimilat, per 
tal de poder donar compliment de manera adequada a 
la Resolució 707/X del Parlament, i poder suspendre 
així temporalment la percepció dels drets d’indemnit-
zació per assistència a reunions d’òrgans col·legiats de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector pú-
blic.

Per consegüent, el Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals ha dut a terme els treballs neces-
saris d’elaboració de la norma reglamentària que fa-
ci possible la suspensió temporal de l’abonament dels 
drets derivats de les assistències a les reunions esmen-
tades, en les condicions que figuren en la Resolució 
707/X. Aquests treballs, un cop complerts els tràmits 
sindicals previstos normativament i els requisits i trà-
mits establerts a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de rè-
gim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, podran concloure amb la sus-
pensió temporal de l’abonament dels drets derivats de 
l’assistència.

Barcelona, 5 de novembre de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 105/X, 
sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 
i sobre el Pla de protecció integral del delta 
de l’Ebre
Tram. 390-00105/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 89910 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.11.2014

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,
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Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la moció amb número de trami-
tació 390-00105/10, moció 105/X, sobre el Pla hidro-
lògic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció 
integral del delta de l’Ebre, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Barcelona, 11 de novembre 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. 89910).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
hàbils (del 13.11.2014 al 24.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 25.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.11.2014.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre la pobresa infan-
til
Tram. 354-00308/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 
17, tinguda l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre el primer any de 
desplegament del Pacte per a la infància a 
Catalunya
Tram. 354-00309/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió 17, tinguda 
l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
la sentència del Tribunal Suprem relativa a 
l’adjudicació del contracte de gestió del ser-
vei de subministrament d’aigua en alta de la 
xarxa Ter-Llobregat
Tram. 354-00341/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 88623).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 06.11.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la sentència del Tribunal Suprem relativa a 
l’adjudicació del contracte de gestió del ser-
vei de subministrament d’aigua en alta de la 
xarxa Ter-Llobregat
Tram. 354-00342/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 88624).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 06.11.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
el procés de privatització i d’adjudicació de 
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00343/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 88683).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 06.11.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Establiments Emble-
màtics de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 352-01587/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Comerç Ciutadà amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01588/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Borja, 
urbanista i geògraf, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 352-01589/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Mercè Tatjé, 
geògrafa i historiadora, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01590/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 
72479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Lluís Perma-
nyer i Lladós, periodista i assagista, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01591/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 72479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Establiments Emble-
màtics amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01634/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Comerç, Hostaleria 
i Turisme de Comissions Obreres amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01635/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació del Comerç, l’Hostale-
ria i el Joc de la Unió General de Treballa-
dors amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01636/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió de Promoció Econòmi-
ca i Ocupació i de la Comissió de Turisme 
de l’Associació de Municipis i Comarques de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01637/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01638/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ajuntament de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01639/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01640/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Juli Cape-
lla, arquitecte, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01641/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73784).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Sergi Lla-
gostera Xargayó, president de l’Associació 
de Propietaris de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01642/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Àlex Mestre, 
president de l’Associació de Propietaris de 
Locals de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01643/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Roig, secretari de l’Associació d’Establi-
ments Emblemàtics de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01644/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Enrique Ven-
drell Santiveri, president del Col·legi d’Admi-
nistradors de Finques de Barcelona-Lleida, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01645/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença de Gabriel Jené 
Llabrés, en representació de Comertia, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01646/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Javier Cottet 
Torres, president de Barnacentre, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01647/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
74018).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Porta-
bella, exregidor de Comerç de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01648/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 74524).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Josep Crua-
nyes, advocat especialista en protecció del 
patrimoni comercial, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 352-01649/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 74524).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Establiments Emble-
màtics de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 352-01650/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 74524).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec Comerç amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català
Tram. 352-01651/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 74524).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Comerç de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01652/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 74524).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Comerç Ciutadà amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01653/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 74524).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Barcelona Comerç amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01654/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 74524).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del bar Casa Almirall amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01655/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 74524).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Queviures Quílez amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 352-01656/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 74524).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Gèneres de Punt La Torre amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01657/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 74524).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença de Vicenç Gas-
ca Grau, president de la Fundació Barcelona 
Comerç, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01658/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Cot-
tet, president de l’Eix Comercial Barna Cen-
tre, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 352-01659/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Gabriel Je-
né, president de Shopping Line i de l’Associ-
ació Comercial Barcelona Oberta, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01660/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Enrique Ven-
drell, president del Col·legi d’Administradors 
de Finques de Barcelona-Lleida, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01661/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 352-01662/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Propietaris de Lo-
cals Comercials de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 352-01663/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença de Miquel Àn-
gel Fraile, secretari general de la Confede-
ració de Comerç de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 352-01664/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Sergi Lla-
gostera, president de l’Associació de Propi-
etaris de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 352-01665/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Alejandro 
Goñi, president de Pimec Comerç, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01666/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 352-01667/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01668/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Lluís Ven-
drell, propietari de la joieria Unión Suiza, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 352-01669/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01670/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01671/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01672/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Distribuïdors Cine-
matogràfics amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01673/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Distribuïdors Independents Cine-
matogràfics Associats amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-01674/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Productors 
d’Animació amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01675/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Productors Audiovisuals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01676/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Productors Audiovisuals Federats 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01677/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Productors Indepen-
dents de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01678/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Cat-Secies amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01679/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Barcelona Audiovisual amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01680/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Productors de 
Documentals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01681/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01682/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Actors de Doblatge 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01683/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Filmax amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 352-01684/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Adolfo Blan-
co, fundador i conseller delegat d’«A Contra-
corriente Films», amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 352-01685/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença del president 
del Consell Nacional de la Cultura i les Arts 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01951/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Oriol Amat, 
catedràtic d’economia financera i comptabi-
litat de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01952/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Ramon 
Torrent, catedràtic d’economia política de 
la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01953/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Jaume Ri-
poll, director editorial de la plataforma de ci-
nema en línia Filmin, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010 del 
cinema
Tram. 352-01954/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Tono Fol-
guera, en representació de Pro-docs, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01955/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per la Llengua amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01956/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Acadèmia de Cinema Català amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01957/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01958/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora de Festivals i Mos-
tres de Cinema i Vídeo de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01959/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Cineclubs 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01960/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Productors Audiovi-
suals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01961/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01962/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
77854).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença d’Estela Artac-
ho, presidenta de la Federació de Distribuï-
dors Cinematogràfics, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-01963/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
77854).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Ramon Tor-
rent, especialista en dret europeu i l’Orga-
nització Mundial del Comerç i professor de 
la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01964/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
77854).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Pau Guix, 
expert audiovisual, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01965/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
77854).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Actors de Doblatge 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01974/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Ignacio Segu-
ra, director general de DeA Planeta, SL, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01975/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Estela Artac-
ho, presidenta de la Federació de Distribuï-
dors Cinematogràfics, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 352-01976/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Luis de Val, 
president de Distribuïdors Independents 
Cinematogràfics Associats, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01977/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença de Raimon 
Masllorens, president de Productors Audio-
visuals Federats, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 352-01978/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Productors 
d’Animació amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01979/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Productors Audiovisuals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01980/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Productors Indepen-
dents de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 352-01981/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Barcelona Audiovisual amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01982/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Productors de 
Documentals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01983/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença de Montse 
Guiu, vicepresidenta de la delegació catala-
na de la Societat d’Empresaris de Cinemes 
d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01984/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Camilo 
Tarrazón, president del Gremi d’Empresa-
ris de Cinemes de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01985/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Isona Passo-
la, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01986/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Gui-
tart i Domènech, president del Clúster de la 
Indústria Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01987/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Àlex Martínez 
Roig, director general de Continguts de Ca-
nal Plus, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01988/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Àngels Seix 
Salvat, gerent de Drac Màgic, Cooperativa 
Promotora Mitjans Audiovisuals, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01989/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença d’Agustí Arge-
lich, president del CI&VI, Festivals de Cine-
ma Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01990/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de David Al-
faràs, director d’Alfa Pictures, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01991/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Ventura 
Pons, director de Raig d’Idees i Propostes 
Visuals, SL, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01992/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels Cinemes Boliche amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01993/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels Cinemes Girona amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-01994/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Julio La-
maña, secretari i vocal de relacions inter-
nacionals de la Federació Catalana de Ci-
neclubs, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01995/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Esteve Riam-
bau, director de la Filmoteca de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01996/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Plataforma per la Llengua amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01997/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Nacional de la Cultura i les 
Arts amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01998/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Ramon Tor-
rent Macau, catedràtic d’economia política 
de la Universitat de Barcelona i titular de la 
càtedra d’integració internacional de l’Orga-
nització Mundial del Comerç a la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-01999/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Jan Runge, 
director de la Unió Internacional de Cine-
mes, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02000/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 78091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença de Christopher 
P. Marcich, president i director general de 
Motion Picture Association, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-02001/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
78238).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per la Llengua amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02002/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 78239).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Productors Audiovisuals Federats 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02003/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 78239).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença de Joan Manu-
el Tresserras i Gaju, exconseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 352-02004/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 78239).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Eduard Vol-
tas, exsecretari de Cultura i Mitjans de Co-
municació, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02005/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 78239).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Lladó, 
exdirector de l’Institut Català d’Indústries 
Culturals, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02006/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 78239).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’Isona Passo-
la, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02007/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 78239).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02024/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 78241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Distribuïdors Cine-
matogràfics amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02025/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 78241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 352-02026/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 78241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió Internacional de Cinemes, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02027/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 78241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.
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Proposta de compareixença de Ramon Tor-
rent, catedràtic de política econòmica i dret 
econòmic internacional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 352-02028/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 78241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 23.10.2014.

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02104/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02105/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02106/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 352-02107/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02108/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02109/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Ca-
nals i Ports amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02110/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02111/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions de Ve-
ïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalu-
nya
Tram. 352-02112/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02113/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Stop Pujades amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02114/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.
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Proposta de compareixença d’Ole Thorson, 
enginyer de camins i expert en transport pú-
blic, amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02115/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
88935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02116/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 88941).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Sito Alarcón, 
gerent adjunt de Barcelona Regional, i di-
rector de Projectes Ambientals, Territorials 
i d’Energia, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02117/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 88941).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Ju-
lià Sort, enginyer de camins, canals i ports, 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 352-02118/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 88941).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Mateu Turró, 
enginyer i catedràtic de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02119/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 88941).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Magrinyà, professor d’urbanisme de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02120/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 88941).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02121/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 88941).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02122/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 88941).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Autoritat del Transport Metropolità 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 352-02123/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Transports Metropolitans de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02124/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Municipis amb 
Transport Urbà amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02125/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02126/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02127/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Renfe amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02128/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
d’Autotransport de Viatgers amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalu-
nya
Tram. 352-02129/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02130/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02131/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 352-02132/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Cata-
lunya
Tram. 352-02133/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Consumidors en Ac-
ció de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02134/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 89364).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença del secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Cata-
lunya
Tram. 352-02135/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.
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Proposta de compareixença del director ge-
neral de Transports i Mobilitat amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Cata-
lunya
Tram. 352-02136/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Transports Metropolitans de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 352-02137/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Autoritat del Transport Metropolità 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 352-02138/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Ricard Riol, 
president de l’Associació per a la Promoció 
del Transport Públic, amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02139/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Amics del Ferrocarril 
de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02140/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’Enric Ticó, 
president de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02141/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.
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Proposta de compareixença de Manuel Me-
gía, director gerent dels serveis de Renfe 
Mercaderies, o d’una representació de Ren-
fe a Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02142/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Rodalies de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02143/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Cata-
lunya
Tram. 352-02144/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació la Unió General de Treballadors amb 
relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02145/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat Federal Ferroviari de 
la Confederació General del Treball amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02146/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep Mir, 
professor de dret administratiu de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02147/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.
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Proposta de compareixença d’Enoch Al-
bertí, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalu-
nya
Tram. 352-02148/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Mateu Turró, 
enginyer i catedràtic de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02149/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Marta Sán-
chez Borràs, enginyera i directora de pro-
jectes del Centre d’Innovació del Transport, 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 352-02150/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’Andrés López 
Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic 
de ferrocarrils de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02151/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Robusté, catedràtic de transport de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02152/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
89600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Forn, president de Transports Metropolitans 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02153/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 89603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.
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Proposta de compareixença d’Enric Ticó, 
president de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02154/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 89603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
d’Autotransport de Viatgers amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalu-
nya
Tram. 352-02155/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 89603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Cullell, president de Tram, amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Cata-
lunya
Tram. 352-02156/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 89603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Pablo 
Vázquez Vega, president de Renfe, amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02157/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 89603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Joan Mora 
Bosch, president de l’Agrupació de Munici-
pis Titulars de Transport Urbà, amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Cata-
lunya
Tram. 352-02158/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 89603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Ricard Riol  
Jurado, president de la Plataforma per al Trans- 
port Públic, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02159/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 89603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.
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Proposta de compareixença d’Alain Flausch, 
secretari general de l’Associació Internacio-
nal de Transport Públic, amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02160/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 89603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Peter Hendy, 
president de Transport for London, amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02161/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 89603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02162/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 89605).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Stop Pujades amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02163/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 89605).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Proposta de compareixença de Nel·la Sa-
borit i Esteve, tècnica en mobilitat, amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 352-02164/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 89605).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.11.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’UNICEF davant la Comissió de 
la Infància perquè informi sobre la pobresa 
infantil
Tram. 356-00771/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió 17, tinguda 
l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Creu Roja davant la Comissió 
de la Infància perquè informi sobre la pobre-
sa infantil
Tram. 356-00772/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 17 de la Comissió de la Infància, 
tinguda l’11.11.2014, DSPC-C 526.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats d’Atenció 
i d’Educació a la Infància i l’Adolescència da-
vant la Comissió de la Infància perquè infor-
mi sobre la pobresa infantil
Tram. 356-00773/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió 17, tinguda 
l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Roger Torné davant 
la Comissió de la Infància perquè informi so-
bre el seu projecte social de millorament del 
benestar de la infància mitjançant el contac-
te amb la natura
Tram. 356-00777/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió 17, tinguda 
l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Infància de Ca-
talunya davant la Comissió de la Infància 
perquè exposi les conclusions de l’acte del 
25è aniversari de la Convenció sobre els 
drets de l’infant
Tram. 356-00794/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió 17, tinguda 
l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè Catalunya d’UNICEF 
davant la Comissió de la Infància perquè ex-
posi les conclusions de l’acte del 25è aniver-
sari de la Convenció sobre els drets de l’in-
fant
Tram. 356-00795/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió 17, tinguda 
l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Plataforma d’Infància de Catalu-
nya i del Comitè de Catalunya de l’UNICEF 
davant la Comissió de la Infància perquè ex-
posin les conclusions de la Jornada del 25è 
aniversari de la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant pel que fa a les claus per a fer 
avançar els drets dels infants a Catalunya
Tram. 356-00835/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió 17, tinguda 
l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general d’Infantil i Primària davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè 
informi sobre la situació dels alumnes amb 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada en 
finalitzar l’educació secundària obligatòria
Tram. 356-00895/10

Sol·licitud

Presentació: Eva Granados Galiano, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 88645).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 07.11.2014.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de la In-
fància amb la consellera de Benestar Social 
i Família sobre el primer any de desplega-
ment del Pacte per a la infància a Catalunya
Tram. 355-00166/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de la Infància, en la sessió 17, 
tinguda l’11.11.2014, DSPC-C 526.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de Sa-
ve the Children davant la Comissió de la In-
fància per a informar sobre les mesures in-
tegrals que proposa per a la protecció de la 
infància davant la violència
Tram. 357-00568/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de 
la Infància, tinguda l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Compareixença d’Antoni Mateu i Serra, se-
cretari de Salut Pública, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre la regulació de 
les associacions de cànnabis de Catalunya
Tram. 357-00637/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 06.11.2014, DSPC-C 524.

Compareixença de Joan Colom i Farran, 
subdirector general de Drogodependències, 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la regulació de les associacions de 
cànnabis de Catalunya
Tram. 357-00638/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 06.11.2014, DSPC-C 524.

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana de Medicina de Família i 
Comunitària per a debatre entorn de la de-
tecció precoç de les desigualtats en salut i 
malnutrició
Tram. 357-00675/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 17 de la Comissió de la Infàn-
cia, tinguda l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Compareixença d’una representació de Creu 
Roja davant la Comissió de la Infància per a 
explicar la situació de la malnutrició infantil
Tram. 357-00676/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de 
la Infància, tinguda l’11.11.2014, DSPC-C 526.
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Compareixença de representants de la Pla-
taforma d’Infància de Catalunya i del Comitè 
de Catalunya de l’UNICEF davant la Comis-
sió de la Infància per a exposar les conclusi-
ons de la jornada del vint-i-cinquè aniversari 
de la Convenció sobre els drets de l’infant 
pel que fa a les claus per a fer avançar els 
drets dels infants a Catalunya
Tram. 357-00807/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 17, 
tinguda l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació 
a la Infància i l’Adolescència davant la Co-
missió de la Infància per a informar sobre la 
pobresa infantil
Tram. 357-00808/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 17, 
tinguda l’11.11.2014, DSPC-C 526.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Roger Torné davant la Comissió de 
la Infància per a informar sobre el seu pro-
jecte social de millorament del benestar de 
la infància mitjançant el contacte amb la na-
tura
Tram. 357-00809/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 17, 
tinguda l’11.11.2014, DSPC-C 526.

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

Informe sobre política lingüística correspo-
nent a l’any 2013
Tram. 334-00093/10

Presentació
Conseller, del Departament de Cultura

Reg. 88934 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Cultura i Llengua: Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en nom 
del Govern de la Generalitat, us trameto l’Informe de 
política lingüística corresponent a l’any 2013.

Barcelona, 3 de novembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
juliol del 2014
Tram. 337-00040/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 89604 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, juliol 
de 2014 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 30 d’octubre de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Presentació
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	Presentació
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	Tram. 352-01637/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
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	Tram. 352-01640/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juli Capella, arquitecte, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01641/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergi Llagostera Xargayó, president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01642/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àlex Mestre, president de l’Associació de Propietaris de Locals de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
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	Sol·licitud
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	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural
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	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gabriel Jené Llabrés, en representació de Comertia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01646/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Javier Cottet Torres, president de Barnacentre, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01647/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Portabella, exregidor de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01648/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Cruanyes, advocat especialista en protecció del patrimoni comercial, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01649/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01650/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01651/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01652/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01653/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01654/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del bar Casa Almirall amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01655/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Queviures Quílez amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01656/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Gèneres de Punt La Torre amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01657/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Vicenç Gasca Grau, president de la Fundació Barcelona Comerç, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01658/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Cottet, president de l’Eix Comercial Barna Centre, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01659/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gabriel Jené, president de Shopping Line i de l’Associació Comercial Barcelona Oberta, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01660/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01661/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01662/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Propietaris de Locals Comercials de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01663/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01664/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergi Llagostera, president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01665/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01666/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01667/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01668/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Vendrell, propietari de la joieria Unión Suiza, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 352-01669/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01670/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01671/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català de les Empreses Culturals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01672/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01673/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01674/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01675/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01676/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01677/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01678/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Cat-Secies amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01679/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01680/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01681/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01682/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01683/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Filmax amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01684/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Adolfo Blanco, fundador i conseller delegat d’«A Contracorriente Films», amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01685/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01951/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Amat, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01952/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic d’economia política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01953/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Ripoll, director editorial de la plataforma de cinema en línia Filmin, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010 del cinema
	Tram. 352-01954/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tono Folguera, en representació de Pro-docs, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01955/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01956/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Acadèmia de Cinema Català amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01957/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01958/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01959/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Cineclubs amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01960/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01961/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01962/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01963/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Torrent, especialista en dret europeu i l’Organització Mundial del Comerç i professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01964/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau Guix, expert audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01965/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01974/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignacio Segura, director general de DeA Planeta, SL, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01975/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01976/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis de Val, president de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01977/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raimon Masllorens, president de Productors Audiovisuals Federats, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01978/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01979/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01980/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01981/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01982/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01983/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01984/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01985/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01986/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01987/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àlex Martínez Roig, director general de Continguts de Canal Plus, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01988/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent de Drac Màgic, Cooperativa Promotora Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01989/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Agustí Argelich, president del CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01990/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de David Alfaràs, director d’Alfa Pictures, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01991/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ventura Pons, director de Raig d’Idees i Propostes Visuals, SL, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01992/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels Cinemes Boliche amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01993/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels Cinemes Girona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01994/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julio Lamaña, secretari i vocal de relacions internacionals de la Federació Catalana de Cineclubs, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01995/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01996/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01997/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-01998/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Torrent Macau, catedràtic d’economia política de la Universitat de Barcelona i titular de la càtedra d’integració internacional de l’Organització Mundial del Comerç a la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
	Tram. 352-01999/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jan Runge, director de la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02000/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Christopher P. Marcich, president i director general de Motion Picture Association, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02001/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02002/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02003/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02004/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Voltas, exsecretari de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02005/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Lladó, exdirector de l’Institut Català d’Indústries Culturals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02006/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02007/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02024/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02025/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02026/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02027/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic de política econòmica i dret econòmic internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 352-02028/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02104/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02105/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02106/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02107/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02108/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02109/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02110/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02111/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02112/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02113/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02114/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ole Thorson, enginyer de camins i expert en transport públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02115/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02116/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sito Alarcón, gerent adjunt de Barcelona Regional, i director de Projectes Ambientals, Territorials i d’Energia, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02117/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02118/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02119/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Magrinyà, professor d’urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02120/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02121/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02122/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02123/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Transports Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02124/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02125/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02126/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02127/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Renfe amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02128/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02129/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02130/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02131/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02132/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02133/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors en Acció de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02134/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02135/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del director general de Transports i Mobilitat amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02136/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Transports Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02137/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02138/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricard Riol, president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02139/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02140/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02141/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Megía, director gerent dels serveis de Renfe Mercaderies, o d’una representació de Renfe a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02142/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Rodalies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02143/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02144/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02145/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02146/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02147/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02148/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02149/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marta Sánchez Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d’Innovació del Transport, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02150/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andrés López Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic de ferrocarrils de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02151/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02152/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Forn, president de Transports Metropolitans de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02153/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02154/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02155/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Cullell, president de Tram, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02156/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pablo Vázquez Vega, president de Renfe, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02157/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Mora Bosch, president de l’Agrupació de Municipis Titulars de Transport Urbà, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02158/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricard Riol 
Jurado, president de la Plataforma per al Trans-
port Públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02159/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alain Flausch, secretari general de l’Associació Internacional de Transport Públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02160/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Peter Hendy, president de Transport for London, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02161/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02162/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02163/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, tècnica en mobilitat, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02164/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la pobresa infantil
	Tram. 356-00771/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la pobresa infantil
	Tram. 356-00772/10
	Retirada de la sol·licitud
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1. INTRODUCCIÓ 


El Govern espanyol va aprovar el Reial decret 
llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten 
mesures urgents en relació amb el sistema 
gasista i la titularitat de centrals nuclears, 
mitjançant el qual s’accepta la renúncia de 
la concessió del magatzem de gas Castor i 
es fixa una indemnització per a la companyia 
Escal UGS, SL, d’1 .350 .729 euros . 


Així, s’atorga a la concessionària la 
compensació prevista en l’article 14 del 
Reial decret 855/2008, de 16 de maig, per a 
l’explotació del magatzem subterrani de 
gas natural anomenat Castor, en cas que les 
instal·lacions reverteixin a favor de l’Estat, 
malgrat que aquestes instal·lacions quedin 
hibernades . No obstant això, l’Estat es 


reserva el dret a reclamar als beneficiaris de 
la compensació les responsabilitats que 
puguin correspondre per l’incompliment de 
les seves obligacions, la qual cosa podria 
acabar excloent la compensació o, com a 
mínim, reduir-la significativament . 


En qualsevol cas, es tracta d’un projecte de 
gran complexitat i que ha assolit una 
dimensió extraordinària, atès que ha passat 
de tractar-se d’una problemàtica que, 
malgrat l’abast i la transcendència del 
projecte en si, afectava bàsicament el 
conjunt de ciutadans veïns de la plataforma 
a convertir-se en un problema que afectarà 
tots els ciutadans de l’Estat espanyol, que, 
com a usuaris del sistema gasista, veuran  
repercutida en la factura del gas la 
indemnització que es pagui a l’empresa 
concessionària Escal UGS, SL . 











2. CRONOLOGIA DELS FETS


Aquest apartat recull una cronologia de les 
actuacions que s’han portat a terme en la 
tramitació administrativa del projecte Castor, 
que ha estat sotmès a diferents legislacions 
sectorials i a l’obtenció d’un seguit de 
permisos i llicències .


1 . La fase d’investigació del projecte té com a 
objectiu determinar-ne la viabilitat i s’inicia 
amb l’atorgament del permís d’investigació . 
La Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, i el Reial decret 2362/1976, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei sobre investigació i explotació 
d’hidrocarburs, de 27 de juny de 1974 (vigent 
en el moment d’atorgament del permís 
d’investigació), regulaven el permís 
d’investigació que conferia al seu titular 
àmplies facultats per investigar la superfície 
atorgada en les condicions establertes en la 
Llei . 


2 . El projecte Castor va obtenir el permís 
d’investigació que estableix el Reial decret 
2056/1996, de 6 de setembre, pel qual es va 
atorgar el permís d’investigació d’hidrocarburs 
anomenat Castor, situat a la zona C, subzona 
a), publicat en el BOE núm . 234, de 27 de 
setembre de 1996 .


3 . En el BOE núm . 11, de 13 de gener de 2004, 
es publica l’Ordre ECO/3805/2003, de 17 de 
desembre, sobre la cessió del permís 
d’investigació d’hidrocarburs «Castor» 
d’«España Canada Resources, Inc ., Sucursal 
en España» a favor d’«Escal-UGS, SL», a 
l’empara del que estableix la Llei 34/1998, de 
7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs .


4 . Mitjançant l’Ordre ITC/2631/2004, de 14 de 
juliol, publicada en el BOE núm . 186, de 3 
d’agost 2004, es va prorrogar el període de 
vigència del permís d’investigació per a un 
període de tres anys (fins al setembre de 
2007) . 


5 . Un cop determinada la viabilitat del projecte 
en la fase d’investigació, s’inicia la fase 
d’explotació amb l’atorgament de la concessió 
a Escal UGS, SL, mitjançant el Reial decret 
855/2008, de 16 de maig, per a l’explotació del 
magatzem subterrani de gas natural anomenat 
Castor, publicat en el BOE núm . 136, de 5 de 
juny de 2008 . 


6 . L’any 2008 la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya va fer algunes consideracions 
sobre aspectes que calia millorar de l’estudi 
d’impacte ambiental tramitat pel Ministeri de 
Medi Ambient, Medi Rural i Marí, a l’efecte de 
garantir la mínima afecció al medi natural 
proper i als veïns potencialment afectats per 
aquest projecte, i amb l’objectiu d’adoptar 
mesures correctores i preventives per intentar 
minimitzar els impactes que aquest projecte 
pogués causar a l’entorn .


7 . En el BOE de 5 de març de 2008, mitjançant 
una correcció d’errors, el Ministeri de Foment 
va modificar les coordenades marines del 
projecte Castor, ja que part d’aquestes 
coordenades estaven situades en aigües de la 
Generalitat de Catalunya i van passar a aigües 
valencianes . 


8 . En data 23 d’octubre de 2009, la Secretaria 
d’Estat per al Canvi Climàtic, atorga la 
declaració d’impacte ambiental del projecte 
magatzem subterrani de gas natural Amposta, 
publicada en el BOE núm . 272, d’11 de 
novembre de 2009 . 


Aquesta declaració d’impacte ambiental no 
va tenir en consideració, malgrat les denúncies 
rebudes, l’apartat de risc sísmic, al qual 
s’havien referit l’Observatori de l’Ebre, la 
Plataforma Ciutadana de les Terres del Sénia, 
la mateixa Generalitat de Catalunya i també 
altres particulars . 


9 . En data 7 de gener de 2010, la Subdelegació 
del Govern a Castelló dóna resposta (a través 
de l’empresa Escal UGS, SL) a les al·legacions 
presentades per la Plataforma de les Terres 
del Sénia, amb relació a l’activitat sísmica de 
la zona . L’empresa no va apreciar raons per 
incloure a l’avaluació d’impacte ambiental un 
estudi de freqüència de l’activitat sísmica, 
atès que, d’acord amb la Norma de construcció 
sismoresistent (NCS-02), tant les instal·lacions 
de magatzem subterrani com el traçat del 
gasoducte s’ubiquen dins una zona de la 
península en la qual l’acceleració sísmica 
bàsica representa un risc sísmic baix . 


10 . Un cop obtinguda aquesta explotació, 
mitjançant Resolució de 7 de juny de 2010, la 
Direcció General de Política Energètica i Mines 
atorga a Escal UGS, SL, l’autorització 
administrativa i el reconeixement d’utilitat 
pública de les instal·lacions i els serveis 







necessaris per al desenvolupament del 
projecte de magatzem subterrani Castor, la 
qual cosa es publica en el BOE núm . 145, de 15 
de juny de 2010 . 


D’altra banda, les instal·lacions marines van 
obtenir la concessió d’ocupació del domini 
públic maritimoterrestre atorgada pel 
Ministeri de Medi Ambient el mes d’abril de 
2010 . 


11 . La planta d’operacions situada a Vinaròs 
va obtenir una autorització ambiental 
integrada, mitjançant Resolució de 2 de febrer 
de 2010, de la Direcció General per al Canvi 
Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge de la 
Generalitat Valenciana, per la qual s’atorga 
a Escal UGS, SL, la instal·lació de combustió 
amb una potència tèrmica superior a 50 MW, 
anomenada planta d’operacions en terra per 
al servei de magatzem estratègic de gas 
natural Castor . 


12 . Per Sentència de 15 d’abril de 2013, 
l’Audiència Nacional (Sala Contenciosa 
Administrativa) estima el recurs interposat 
per Río Cenia, SA, per la qual s’anul·la la 
Resolució del secretari d’estat de Canvi 
Climàtic del Ministeri de Medi Ambient i 
Medi Rural i Marí, de 23 de novembre de 2009, 
sobre la decisió de no sotmetre a avaluació 
d’impacte ambiental el projecte de connexió 
del sistema gasista amb l’emmagatzematge 
subterrani Castor, Tarragona-Castelló .


13 . Els mesos de setembre i octubre de 2013 
es produeixen els terratrèmols durant els 
treballs d’injecció de gas a la plataforma 
marítima . 


14 . El mes de setembre de 2013, arran dels 
primers sismes, el Síndic de Greuges obre una 
actuació d’ofici en el marc de la qual es 
dirigeix al Defensor del Poble per suggerir-li 
que: 1) es prenguin les mesures suficients per 
garantir que es paralitza preventivament el 
projecte Castor, mentre es fan els estudis 
necessaris per determinar les conseqüències 
de les injeccions de gas en el terreny; 2) que 
l’administració competent investigui 
l’impacte de medi ambiental d’aquest 
projecte; 3) que si, arran d’aquests estudis i 
investigacions, es conclou que hi ha un risc 
tant per a les persones com per al medi 
ambient es paralitzi definitivament l’execució 
del projecte Castor, i, finalment, 4) que 


s’informi els municipis afectats i els òrgans 
competents de la Generalitat de Catalunya 
de les actuacions que es duguin a terme i 
dels resultats de les investigacions, amb la 
màxima transparència .


Cal tenir present que s’han quantificat en 
més de 1 .000 els sismes que han tingut lloc 
en aquella zona, el més gran de 4,2 graus a 
l’escala de Richter . 


15 . El 26 de setembre de 2013 el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme ordena el 
cessament temporal de tota activitat al 
magatzem subterrani de gas Castor, mentre 
es demana la informació sobre l’activitat 
sísmica detectada a la zona, en concret a 
l’Institut Geogràfic Nacional . També es 
demana un informe a l’Institut Geològic 
Miner . 


16 . El mes d’octubre de 2013 la Fiscalia de 
Castelló obre una investigació d’ofici per 
aclarir si el projecte Castor és el causant 
dels sismes registrats a la zona . Durant el 
mes d’octubre de 2013 la Generalitat 
Valenciana activa el pla de risc sísmic en 
fase de seguiment, davant la seqüència de 
sismes a l’entorn de la plataforma marítima 
Castor, davant de les costes de Vinaròs . Per 
la seva banda, la Generalitat de Catalunya 
declara l’alerta sismològica SISMICAT . 


17 . Per Sentència de data 14 d’octubre de 
2013 el Tribunal Suprem desestima el 
recurs presentat pel Govern espanyol 
contra la disposició que preveu 
indemnitzacions a Escal UGS, SL, en el cas 
d’extinció o caducitat de la concessió . En 
concret, la Sentència del Tribunal Suprem, 
tal com assenyala el Reial decret Llei 
13/2014, d’extinció de la concessió, declara 
que la compensació establerta per rescat 
anticipat en el Reial decret que atorga la 
concessió és compatible i no entra en 
contradicció amb la previsió de reversió 
gratuïta prevista genèricament en la Llei 
d’hidrocarburs . El Tribunal Suprem no 
reconeix un dret del concessionari de la 
plataforma Castor a ser compensat en cas de 
rescat anticipat que operi de forma automàtica 
com a conseqüència necessària i ineludible 
de la finalització anticipada de la concessió, 
sinó que aquesta compensació està 
condicionada al compliment de dos requisits: 
operativitat de les instal·lacions i absència de 
dol o negligència .







La compensació pel valor residual opera 
encara que hi hagi dol o negligència, però 
tampoc no es genera automàticament, 
d’acord amb el criteri del Tribunal, ja que pot 
ser reduïda o anul·lada en funció de les 
circumstàncies de l’extinció i el dol o la 
negligència imputats . A banda d’això, en 
aquest cas, també cal que les instal·lacions es 
puguin explotar perquè el Tribunal considera 
que la compensació indemnitza el perjudici 
de no poder continuar explotant la inversió 
feta i compensa el correlatiu benefici per a 
l’Estat derivat de continuar explotant les 
instal·lacions, la qual cosa no es produiria si 
les instal·lacions no poguessin ser explotades . 


18 . El mes de juliol de 2014 la defensora del 
poble es va dirigir al síndic per informar-lo de 
la suspensió de les seves actuacions amb 
relació a la plataforma Castor perquè la 
Fiscalia de Castelló havia iniciat actuacions .


19 . El 14 de juliol de 2014 el Síndic de Greuges 
es va dirigir a la Fiscalia Provincial de Castelló 
per conèixer l’abast de les actuacions 
d’investigació portades a terme . 


20 . Arran de les primeres queixes formulades 
al Síndic de Greuges per part de la Plataforma 
en Defensa de les Terres del Sénia, el 15 de 
juliol de 2014 el síndic es va dirigir a la 
defensora del poble europeu i al Comissionat 
pels Drets Humans del Consell d’Europa, per 
traslladar les queixes de la Plataforma amb 
relació a la manca de resposta de les 
institucions europees i la vulneració del dret 
d’accés a la informació . 


21 . El mes de setembre de 2014 la Plataforma 
en Defensa de les Terres del Sénia va lliurar al 
Síndic de Greuges més de 500 queixes, en les 
quals s’expressa el rebuig al projecte i 
s’assenyala la importància d’exigir 
responsabilitats a les administracions que 
van aprovar el projecte, malgrat els 
advertiments i els informes tècnics de risc . 


22 . Per tramitar les queixes rebudes per part 
de la Plataforma, en data 1 d’octubre de 2014 
el síndic es va adreçar al ministre d’Indústria, 
Energia i Turisme per sol·licitar-li informació 
respecte de la situació actual de la plataforma 
Castor d’emmagatzematge de gas natural, 
arran de la renúncia de la concessió per part 
de l’entitat Escal UGS, SL, participada per ACS 
i per l’empresa CLP . I també es va adreçar a la 
defensora europea, al president del Congrés 


dels Diputats, a la defensora del poble, als 
departaments d’Interior i d’Empresa i 
Ocupació, i als diferents defensors 
autonòmics .


23 . El Govern espanyol, mitjançant el Reial 
decret llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual 
s’adopten mesures urgents amb relació amb 
el sistema gasista i la titularitat de centrals 
nuclears, accepta la renúncia de la concessió 
del magatzem de gas Castor i  fixa una 
indemnització per a la companyia . El Reial 
decret llei no preveu les anàlisis de riscos i les 
conseqüències dels sismes que van tenir lloc 
a la zona, ni tampoc les possibles 
indemnitzacions i compensacions, en cas 
que corresponguin, a les persones afectades 
per danys materials i morals .


El cost efectiu mínim (valor avui dia) derivat 
de l’aplicació del Reial decret llei entre la 
indemnització inicial prevista més els 
interessos corresponents a trenta anys, els 
costos que genera la plataforma mentre no 
es decideixi la solució tècnica i els costos del 
seu possible desmantellament són 
aproximadament 3 .500 milions d’euros, que 
són els que es repercutiran sobre els 
consumidors .


24 . Arran de l’aprovació d’aquesta norma, el 
Síndic va obrir una nova actuació d’ofici per 
estudiar possibles vies d’impugnació respecte 
d’aquesta decisió . Per aquest motiu, va 
convocar diverses entitats socials i col·legis 
professionals a una reunió de treball per 
analitzar conjuntament l’adopció de possibles 
mesures, amb l’objectiu d’evitar les 
conseqüències negatives que pot tenir el 
Reial decret llei 13/2014 per als ciutadans, 
també com a consumidors .


Paral·lelament, el Síndic es va adreçar als 
diversos grups parlamentaris al Congrés dels 
Diputats per suggerir que es votés en contra 
de la convalidació del text del Reial decret llei 
13/2014, de 3 d’octubre, o que, en cas que s’hi 
votés a favor, fos tramitat com a projecte de 
llei i, per tant, pogués donar lloc a la presentació 
d’esmenes .


Amb aquesta voluntat, el Síndic va preparar 
unes esmenes, que es van comentar amb les 
entitats socials i els col·legis professionals 
assistents a les reunions de treball a la seu del 
Síndic, amb la finalitat que, en el marc de la 
tramitació de la norma esmentada com a 







projecte de llei, hi poguessin ser incorporades 
i orientessin la línia de l’actual Reial decret llei . 


El contingut d’aquestes esmenes és el següent:


1) Que es paralitzi el pagament de la 
indemnització tenint en compte que Enagás 
Transporte SAU encara ha de completar els 
informes i els estudis necessaris per 
comprovar la correcta construcció, 
manteniment i utilització de 
l’emmagatzemament . 


2) Que es declari, sense més tràmits, a través 
d’experts designats per la Generalitat de 
Catalunya i en coordinació amb el Govern de 
l’Estat, la necessitat de fer uns peritatges per 
quantificar els danys materials que han patit 
els ciutadans de les Terres de l’Ebre com a 
conseqüència dels terratrèmols; i que la 
Generalitat de Catalunya presti un servei 
d’assessorament i de suport als afectats 
perquè s’instin les reclamacions que puguin 
correspondre .


3) Que també es prevegin els danys morals i 
que, a aquest efecte, s’avaluïn a les persones 
que els reclamen, en les mateixes condicions, 
suport i assessorament que en el cas dels 
afectats per danys materials . 


4) Que es prioritzi el pagament als afectats, bé 
via responsabilitat, bé en previsió 
pressupostària específica .


5) Que dins d’un termini de sis mesos tècnics 
independents facin un estudi per saber com la 
hibernació de la plataforma Castor pot afectar 
el medi ambient i que també s’estudiï com 
afectarà el manteniment de l’estructura, 
complementari a l’informe que ha de portar a 
terme Enagás . 


6) Tota imputació de costos ha de requerir que 
la Comissió Nacional dels Mercats i de la 
Competència, el Consell d’Estat i el Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports facin un 
dictamen per saber si es van complir els 
requisits estrictament necessaris per garantir 
que el projecte era plenament viable . Mentre 
no s’emeti aquest informe, cal paralitzar 
qualsevol pagament a Escal UGS SL . 


7) Que els costos que pugui comportar el 
procés del desmantellament de la plataforma 
Castor no s’imputin als consumidors del 
sistema gasista . 


8) Que es paralitzi el pagament de la 
indemnització, previst per d’aquí a trenta-
cinc dies, fins que s’hagi depurat la 
responsabilitat d’Escal UGS, SL, amb relació 
a la gestió del projecte . 


Aquestes esmenes també es van traslladar 
als defensors autonòmics, a la defensora 
del poble i als grups polítics del Parlament 
de Catalunya amb representació 
parlamentària al Congrés dels Diputats . 


25 . No obstant això, el passat 16 d’octubre 
el Reial decret llei 13/2014 va ser convalidat 
per majoria absoluta en el Congrés dels 
Diputats i també va ser rebutjada la seva 
tramitació com a projecte de llei . 


26 . Per la seva banda, en data 14 d’octubre 
de 2014 el Síndic va rebre l’escrit de la 
defensora del poble, en el qual informa que 
s’ha dirigit a la Fiscalia de l’Audiència 
Provincial de Castelló per conèixer si han 
finalitzat les diligències d’investigació 
penal, informació de la qual encara no 
disposa . Així mateix, informa que està 
estudiant el Reial decret llei 13/2014, pel 
que fa a la renúncia del concessionari, la 
hibernació de les instal·lacions, l’assignació 
de l’Administració de les instal·lacions a 
Enagás Transporte SAU, el reconeixement 
d’inversions i de costos a Escal UGS, SL, pel 
valor net de la inversió i els drets de 
cobrament d’Enagás Transporte SAU amb 
càrrec al sistema gasista . 


La defensora del poble indica que la queixa 
de la Plataforma Ciutadana en Defensa de 
les Terres del Sénia i la de l’Ajuntament 
d’Alcanar es tramitarà un cop es conegui la 
decisió de la Fiscalia i el seu abast . 


27 . El 3 de novembre de 2014 la defensora 
del poble comunica telefònicament al 
síndic  que està estudiant la problemàtica 
de la plataforma Castor de nou i li demana els 
materials i els informes de què disposi .







3. CONTINGUT DE LES REUNIONS DE 
TREBALL DEL SINDIC DE GREUGES 
AMB ENTITATS SOCIALS I COL·LEGIS 
PROFESSIONALS


Arran de la publicació del Reial decret llei 
13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten 
mesures urgents amb relació al sistema 
gasista i la titularitat de centrals nuclears, 
el Govern espanyol accepta la renúncia de 
la concessió del magatzem de gas Castor i 
es fixa una indemnització per a la 
companyia . 


Per aquest motiu, el Síndic ha mantingut 
reunions amb representants d’entitats 
socials i de col·legis professionals, arran de 
les quals es van crear unes comissions amb 
l’objectiu d’assolir acords sobre possibles 
vies d’impugnació amb relació a la 
indemnització fixada, i també amb la 
voluntat d’apuntar presumptes irregularitats 
en la gestió, la tramitació i l’execució del 
projecte, tot això des d’una perspectiva de 
caràcter tècnic i jurídic . 


En aquestes reunions de treball, hi han 
participat el Col·legi Oficial de Geòlegs, el 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, el Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya, l’Observatori 
del Deute en la Globalització i el senyor 
Josep Giner, geòleg que col·labora amb la 
Plataforma Ciutadana en Defensa de les 
Terres del Sénia, que també ha estat 
convidada a aquestes reunions . 


El resultat d’aquestes comissions de treball 
és el que es detalla a continuació: 


2.1. Comissió de treball de caràcter tècnic


L’objectiu d’aquesta comissió és intentar 
conèixer si, tal com s’ha afirmat, les 
injeccions de gas Castor han estat les 
causants dels terratrèmols, circumstància 
que els estudis elaborats afirmen sense 
reserves . També s’han intentat objectivar 
possibles negligències en l’execució del 
projecte . 


L’informe tècnic aportat en el marc 
d’aquesta comissió conclou el següent:


1) Que hi ha seriosos dubtes sobre la validesa 
del sistema geològic i, consegüentment, del 
model dinàmic, fonamentalment per la 
manca d’evidència en la qual s’ha basat 
Escal UGS, SL, evidències a les quals tampoc 
no han tingut accés els auditors tècnics del 
projecte . 


2) Que els riscos geològics han estat 
subestimats, o bé ignorats, i els estudis no 
s’han portat a terme de forma professional, 
atès que manca una estimació dels costos 
associats (econòmics, mediambientals, 
socials, etc .), sobretot amb relació a la 
probabilitat d’un terratrèmol catastròfic a la 
zona a conseqüència del projecte Castor . 


3) Que les recomanacions de l’Institut 
Geològic i Miner d’Espanya sobre les bones 
pràctiques en la injecció de gas tampoc van 
ser seguides per Escal UGS, SL . 


Els tècnics apunten com una altra via 
d’estudi per analitzar el  funcionament 
d’aquesta plataforma la possibilitat 
d’accedir a la documentació acreditativa del 
resultat de les injeccions que es van fer el 
2012 per conèixer si es podien extreure 
conclusions del que va passar amb 
posterioritat al setembre de 2013 . 


Hi ha disparitat de criteris entre els tècnics 
pel que fa a l’oportunitat del 
desmantellament de la planta o la 
possibilitat que en sigui viable el 
funcionament en un futur . S’apunta que 
només els geòlegs petrolífers o els enginyers 
de magatzem poden determinar la viabilitat 
o no de la plataforma Castor . 


2.2. Comissió de caràcter jurídic


El Síndic de Greuges, juntament amb el 
Col·legi d’Advocats, ha estudiat des del 
punt de vista jurídic quines iniciatives 
podria adoptar o impulsar el Síndic per 
qüestionar la decisió adoptada pel Govern 
de l’Estat de compensar el concessionari de 
la plataforma Castor per la renúncia a la 
concessió, amb el valor net de la inversió 
feta . 


Per elaborar les conclusions es parteix de 
les valoracions fetes inicialment pel Síndic 
de Greuges i les aportades pels participants 
en el grup de treball convocat amb aquesta 
finalitat; en especial, les formulades per 







l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(ICAB) i també les del Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya .


Les conclusions d’aquest grup de treball 
són les següents:


• Demanar a la institució del Defensor del 
Poble que valori, en el marc de les funcions 
que li atorga la seva llei reguladora, la 
possibilitat de formular recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 
llei 13/2014 . I també instar el Parlament de 
Catalunya i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya a la presentació d’aquest recurs .


• Sol·licitar a la Comissió Nacional dels 
Mercats i de la Competència que informi  si 
la compensació que el Reial decret llei 
indicat atorga a Escal UGS, SL, és contrària 
a les regles de la competència, de 


conformitat amb el que estableix la Llei 
estatal 15/2007, de 3 de juliol, de defensa 
de la competència .


• Demanar, per mitjà de la institució del 
Defensor del Poble Europeu, a la Comissió 
Europea que, en el marc de les seves 
competències, investigui d’ofici si 
l’actuació de l’Estat espanyol concretada 
en el Reial decret llei 13/2014 constitueix 
un ajut d’estat prohibit pel tractat 
fundacional de la Unió Europea . 


• Sol·licitar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
que valori si l’activitat de la plataforma ha 
causat danys al medi ambient  i, si és així,  
que instrueixi un expedient per determinar 
si hi ha hagut infracció i instar el causant 
a la reparació .







4. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS


Com a qüestió prèvia, cal tenir present que hi 
ha les diligències d’investigació penal núm . 
367/2013 que se segueixen a la Fiscalia de 
l’Audiència Provincial de Castelló, amb relació 
a les quals a hores d’ara no hi ha constància 
que s’hagi adoptat cap decisió .


De fet, la institució del Defensor del Poble ha 
suspès les seves actuacions amb relació a les 
queixes formulades respecte a qüestions de 
tramitació del projecte, com ara les peticions 
d’informació ambiental o el procediment 
seguit per a la valoració de les al·legacions, 
qüestions que recauen directament sobre un 
fet determinant com és l’avaluació del risc 
sísmic . 


Per tant, caldrà veure l’abast de la decisió que 
adopti la Fiscalia de l’Audiència Provincial de 
Castelló respecte a l’oportunitat d’instruir el 
corresponent procediment penal, per conèixer 
quines de les qüestions (tramitació del 
projecte, atorgament de la concessió i execució) 
queden al marge del procediment penal . 


Amb independència d’aquesta circumstància, 
el Síndic vol analitzar des d’una perspectiva de 
bona pràctica administrativa si les actuacions 
portades a terme per les diverses 
administracions implicades han seguit aquests 
paràmetres de bones pràctiques . 


D’acord amb el contingut del Codi de bones 
pràctiques administratives aprovat pel Síndic 
de Greuges en data 2 de setembre de 2009, una 
bona administració és la que informa, la que 
escolta i la que respon, la que actua de manera 
transparent, la que impulsa la participació 
dels ciutadans, la que gestiona amb rigor i la 
que assumeix plenament les seves 
responsabilitats .


En el cas de l’execució del projecte Castor, 
d’entrada sembla que s’hagi obviat una gran 
part d’aquests principis de bones pràctiques 
administratives . 


En primer lloc, i principal, cal destacar la 
manca de transparència i de resposta per part 
de l’Administració de l’Estat pel que fa a 
l’accés a la informació, atès que ha quedat 
acreditat que no ha garantit l’accés de les 
persones sol·licitants als documents públics 
que conformen la totalitat de l’expedient 


administratiu del projecte de la plataforma 
Castor, quan és responsabilitat de 
l’Administració adoptar les mesures 
necessàries per fer pública la màxima 
informació que es troba en poder seu, per 
promoure la transparència i procurar la 
participació informada de les persones en 
qüestions d’interès públic .


Mentre això no es produeixi, i partint de la 
documentació a la qual ha tingut accés el 
Síndic, aportada bàsicament per la Plataforma 
Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i 
per l’Ajuntament d’Alcanar, i també de les 
conclusions dels tècnics que han format part 
del grup de treball organitzat pel Síndic de 
Greuges, es poden extreure les conclusions 
següents:


A) Irregularitats des del punt de vista de la 
legislació d’impacte ambiental 


L’informe facilitat pel Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya posa de manifest que “el COAMB 
constata que s’han localitzat indicis per 
investigar presumptes negligències en el 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental 
i, per tant, en l’execució del projecte . Aquestes 
presumptes negligències en el procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental haurien 
pogut comportar la materialització d’impactes 
ambientals crítics en forma de moviments 
sísmics” . 


D’acord amb la informació de què disposa la 
institució es pot afirmar que hi podria haver 
irregularitat en la tramitació del projecte des 
del punt de vista de la legislació d’impacte 
ambiental de projectes, atesa la subdivisió del 
projecte en projectes més petits amb l’objectiu 
d’evitar que s’hagués de sotmetre de nou a 
avaluació d’impacte ambiental el projecte de 
connexió del sistema gasista amb 
l’emmagatzematge subterrani Castor, 
Tarragona-Castelló . 


Aquesta irregularitat ha quedat confirmada 
per la Sentència de 15 d’abril de 2013 de 
l’Audiència Nacional (Sala Contenciosa 
Administrativa), la qual estima el recurs 
interposat per Río Cenia, SA, i anul·la la 
Resolució del secretari d’estat del Canvi 
Climàtic del Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí de 23 de novembre de 2009 .


L’actuació de l’Administració podria vulnerar 
l’article 20 del Reial decret legislatiu 1/2008, 







d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de 
projectes (actualment derogat per la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental), la qual cosa és constitutiva d’una 
infracció de caràcter molt greu (l’inici de 
l’execució d’un projecte que s’ha de sotmetre 
a avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb 
l’annex I, sense haver obtingut prèviament la 
declaració d’impacte ambiental corresponent) . 


No hi ha constància, a posteriori, que s’hagi 
incorporat la declaració d’impacte ambiental 
relativa a la modificació del projecte (gasoducte, 
connexió del projecte) . 


B) Manca d’incorporació d’informes de risc 
sísmic en la declaració d’impacte ambiental


La declaració d’impacte ambiental (DIA) del 
projecte magatzem subterrani de gas natural 
Amposta, formulada en data 23 d’octubre de 
2009 per la Secretaria d’Estat per al Canvi 
Climàtic, no va considerar, malgrat els 
advertiments, l’apartat de risc sísmic al qual 
s’havien referit l’Observatori de l’Ebre, la 
Plataforma Ciutadana de les Terres del Sénia, 
la mateixa Generalitat de Catalunya i també 
altres particulars . 


Davant d’aquesta circumstància, i un cop 
constatat el risc sísmic existent ja en l’informe 
de l’Observatori de l’Ebre de l’any 2005, que 
finalment es va traduir en els més de 1 .000 
sismes produïts durant els mesos de setembre 
i octubre de 2013, es tracta d’un supòsit clar de 
mala praxi de l’Administració, perquè, tot i 
conèixer i estar advertida d’una probabilitat 
elevada de sismes, no va fer incorporar un 
informe de l’Institut Geològic Nacional o de 
l’Institut Geològic Miner, el qual sí que va 
demanar amb posterioritat, un cop van tenir 
lloc els terratrèmols . 


En definitiva, de la informació disponible hi ha 
indicis per deduir que l’empresa Escal UGS, SL, 
tot i ser coneixedora dels informes de risc 
sísmic que es van incorporar en el tràmit 
d’informació pública, els va obviar en la DIA, la 
qual cosa també comporta una infracció del 
Reial decret legislatiu 1/2008, per ocultació de 
dades, falsejament o manipulació maliciosa 
en el procediment d’avaluació . 


Així doncs, es podrien exigir responsabilitats a 
l’Administració per l’aprovació d’aquesta DIA i 
també a l’empresa Escal UGS, SL . 


C) Rescissió de la concessió


Des del punt de vista de la rescissió de la 
concessió, cal tenir present que l’article 14 del 
títol de concessió fixa com a condició per 
compensar la inversió feta que les instal·lacions 
continuïn operatives . En concret, la Sentència 
del Tribunal Suprem de 14 d’octubre de 2013, 
sobre el títol de concessió, destaca que aquest 
requisit enllaça directament amb el fonament 
mateix de la compensació, com a indemnització 
pel perjudici derivat de no poder explotar les 
instal·lacions durant tot el període de vigència 
de la concessió i el correlatiu enriquiment 
injust de l’Administració, que rescata unes 
instal·lacions que pot explotar sense haver 
assumit el cost de la seva implantació . 


L’operativitat de les instal·lacions Castor es va 
suspendre per mitjà de la Resolució de la 
Direcció General de Política Energètica i Mines 
de 26 de setembre de 2013, prorrogada per la 
Resolució de 18 de juny de 2014 . En el moment 
d’aprovar el Reial decret llei d’extinció, 
l’explotació de les instal·lacions i les operacions 
d’emmagatzematge de gas estaven en aquesta 
situació de suspensió . 


Juntament amb l’extinció de la concessió, amb 
compensació pel valor net de les instal·lacions, 
el Reial decret llei acorda que les instal·lacions 
quedin en situació d’hibernació, en espera 
dels resultats dels estudis de seguretat que 
esmenta la mateixa norma, i sense descartar 
el desmantellament de la instal·lació, si no 
ofereix garanties de seguretat . La decisió final 
sobre l’ús de les instal·lacions s’ha d’adoptar 
per acord del Consell de Ministres, que haurà 
de determinar si és viable, i en quins termes, 
l’explotació de les instal·lacions (article 1 del 
Reial decret llei 13/2014) .


Per tant, malgrat que és difícil delimitar el 
significat de l’estat d’hibernació, el que és cert 
és que no es pot considerar que la instal·lació 
estigui operativa i en disposició de ser 
explotada, perquè es prohibeix expressament 
la injecció o l’extracció de gas natural en el 
dipòsit soterrani i, menys encara, es pot 
garantir que serà explotable en el futur, ja que 
no se’n descarta el desmantellament, en 
funció dels resultats dels estudis de seguretat . 


Tanmateix, el Reial decret llei reconeix la 
indemnització màxima a la concessionària – 
valor net de les instal·lacions que s’ha d’abonar 
d’una sola vegada i en el termini de trenta-







cinc dies des de l’entrada en vigor de la norma 
(article 4 .2)–, sense que es compleixi, en el 
moment en què es reconeix el dret a 
compensació, el requisit d’instal·lacions 
operatives que marca el títol de concessió i 
que el Tribunal ha considerat determinant per 
al naixement d’aquest dret a compensació . 


Consegüentment, cal entendre que el Reial 
decret llei opta per eludir els dos requisits que 
fixa el títol de concessió i que la Sentència que 
ha valorat aquest títol ha considerat vinculats 
a la naturalesa pròpia del dret a compensació, 
incompatible amb l’absència d’enriquiment 
injust per part de l’administració titular del 
magatzem (operativitat de les instal·lacions) i 
amb la responsabilitat dolosa o negligent del 
concessionari com a causa de l’extinció 
anticipada . 


Malgrat que aquesta circumstància no té 
incidència des de la perspectiva de la 
configuració del dret a compensació en el títol 
de concessió, també cal destacar que, en el cas 
de la plataforma Castor, l’extinció de la 
concessió s’ha formalitzat a partir de la 
renúncia del concessionari, i no per iniciativa 
de l’Administració, si bé aquesta prèviament 
havia acordat la suspensió de l’activitat fins a 
garantir-ne la seguretat . 


D) Afectació als ciutadans de la zona 
d’influència de la plataforma i als usuaris del 
sistema gasista


L’afectació que ha causat el magatzem Castor 
als ciutadans, principalment d’Alcanar, Sant 
Carles de la Ràpita i Ulldecona, és 
inqüestionable, i no només des del punt de 
vista de la inseguretat i sensació de perill real 
derivada dels terratrèmols patits als mesos de 
setembre i octubre de 2013, amb sismes 
d’intensitat de fins a 4,2 de l’escala Richter, i 
dels danys materials que ha comportat en 
alguns casos, sinó també dels anys d’angoixa i 
preocupació dels ciutadans de les Terres del 
Sénia en veure que s’estava tramitant un 
projecte sobre el qual hi havia la certesa, 
basada en informes tècnics, de risc sísmic .


Ara, a més, l’afectació als ciutadans té un 
abast més ampli, ja que no només afecta o ha 
afectat els ciutadans veïns del magatzem de 
gas Castor, sinó tots els ciutadans de l’Estat 
espanyol, atès que la renúncia de la concessió 
d’aquest magatzem per part de l’empresa 
concessionària, i consegüent pagament de la 


indemnització per part de l’Estat, repercutirà 
en els consumidors finals de la xarxa de gas . 


Des d’aquesta perspectiva, les qüestions que 
planteja el fet que el cost econòmic de la 
rescissió d’un projecte promogut per una 
administració pública, però executat en 
règim de concessió per una entitat privada 
que pretenia lucrar-se legítimament amb la 
seva explotació, sigui assumit, en exclusiva, 
per l’administració concedent i per tots els 
ciutadans no es pot respondre amb una 
simple remissió a les previsions normatives . 


En qualsevol cas, i des de l’òptica d’una bona 
pràctica de l’Administració, els ciutadans no 
poden entendre que s’hagin de fer càrrec 
durant trenta anys, en la seva factura del 
gas, de la indemnització que el Govern de 
l’Estat farà efectiva en el temps extraordinari 
de trenta-cinc dies des de la publicació del 
Reial decret llei 13/2014 a l’empresa Escal 
UGS . Sembla que aquesta urgència en el 
pagament està lligada al pagament dels 
project bonds (bons de projectes) que es van 
emetre a iniciativa del BEI (Banc Europeu 
d’Inversions) per refinançar el deute de 
construcció del projecte Castor i que s’han de 
fer efectius als bonistes abans del 30 de 
novembre d’enguany .


E) Responsabilitats derivades del pagament de 
la indemnització


En la tramitació del projecte Castor, i 
especialment en el pagament de la 
indemnització, no es poden obviar les 
responsabilitats polítiques existents . 
Precisament, la justificació que l’exposició de 
motius del Reial decret Llei 13/2014 dóna per 
motivar l’opció per declarar l’extinció de la 
concessió mitjançant una norma amb rang de 
llei és que l’article 59 .3, lletra f), del Reial 
decret llei 8/2014, d’aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i 
l’eficiència, estableix que només es poden 
establir altres costos del sistema gasista per 
norma amb rang de llei . 


És, per tant, la decisió del Govern de l’Estat de 
resoldre la concessió i compensar el 
concessionari amb càrrec al conjunt del 
sistema gasista la que imposa que les 
condicions es fixin en una norma amb rang 
legal . Cal tenir en compte que per acordar el 
rescat de la concessió no era necessària una 
norma amb rang de llei . El que imposa que així 







sigui és la decisió d’indemnitzar el 
concessionari de forma immediata i amb 
càrrec al conjunt del sistema gasista .


Evitar –o rescabalar a posteriori– el cost per als 
usuaris només es podria aconseguir per dues 
vies . La primera via, sense recorregut en 
aquest moment perquè s’ha convalidat el 
Reial decret llei amb relació a aquesta previsió, 
era optar  per posposar la compensació fins a 
poder determinar les eventuals responsabilitats 
de la concessionària i la viabilitat de les 
instal·lacions . 


La segona via, com que es tracta d’una norma 
amb rang de llei, és la impugnació davant el 
Tribunal Constitucional, tot i que amb relació 
només a la seva adequació al marc 
constitucional . Així, la indemnització acordada 
per norma amb rang legal només quedaria 
sense efecte si així ho acordés el Tribunal 
Constitucional, en judici de constitucionalitat 
de la norma, o bé si la Comissió Europea –el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en 
darrer terme– acordés la revisió del pagament 
perquè el considerés contrari a les normes 
europees sobre ajuts d’estat, tal com ja s’ha 
assenyalat . 


D’acord amb les consideracions precedents, el 
Síndic de Greuges formula recomanacions les 
següents:


1) Que la institució del Defensor del Poble 
articuli la presentació d’un recurs 
d’inconstitucionalitat i sol·liciti la suspensió 
cautelar de l’article 4 .2 del Reial decret llei 
13/2014 . Així mateix, que la Generalitat i el 
Parlament de Catalunya, de conformitat amb 
les seves competències, presentin recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 
esmentat . 


2) Que el Govern de l’Estat prioritzi el pagament 
als afectats, per danys materials o morals, 
després d’un peritatge dut a terme per experts 
designats per la Generalitat de Catalunya i en 
coordinació amb el Govern de l’Estat .


3) Que el Govern de l’Estat  creï un organisme 
independent que elabori un dictamen per 
saber si es van complir els requisits necessaris 
per garantir que el projecte era plenament 
viable, i que en especial analitzi el compliment 
de les dues condicions que indica el Tribunal 


Suprem i el respecte a la legislació 
mediambiental . I així, consegüentment, que 
se supediti l’efectivitat del pagament de la 
indemnització al seu resultat . 


4) Que es desmantelli la plataforma Castor, 
atès que hi ha indicis raonables, avalats per 
l’informe de l’Observatori de l’Ebre de risc 
sísmic de l’any 2005 i corroborats després pels 
episodis sísmics dels mesos de setembre i 
octubre de 2013, que la zona on s’ubica la 
plataforma és susceptible de terratrèmols, 
llevat que s’aporti un estudi rigorós d’experts 
en la matèria que garanteixin el contrari . 


5) Que la Comissió Nacional dels Mercats i de 
la Competència informi si la compensació que 
el Reial decret llei indicat atorga a Escal UGS, 
SL, és contrària a les regles de la competència, 
de conformitat amb el que estableix la Llei 
estatal 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència .


6) Que el Defensor del Poble Europeu sol·liciti a 
la Comissió Europea que, en el marc de les 
seves competències, investigui d’ofici si 
l’actuació de l’Estat espanyol concretada en el 
Reial decret llei 13/2014 constitueix un ajut 
d’estat prohibit pel Tractat fundacional de la 
Unió Europea . 


7) Que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
valori si l’activitat de la Plataforma ha causat 
danys al medi ambient i, si és així, que 
instrueixi expedient per determinar si hi ha 
hagut infracció i, si s’escau, que insti el causant 
a la reparació . 


8) Que es depurin les responsabilitats derivades 
d’una mala praxi de l’Administració, que s’han 
concretat en manca de transparència i de 
resposta per part de l’Administració de l’Estat 
pel que fa a l’accés a la informació, en absència 
de bones pràctiques en la tramitació i l’execució 
del projecte, i en una gestió inadequada per 
part dels responsables polítics i els mateixos 
gestors de l’empresa Escal UGS, SL .


9) Que es faci arribar aquest informe als 
diversos defensors autonòmics .


10) Que s’informi les diferents entitats socials 
que treballen per a la defensa dels drets dels 
consumidors del contingut d’aquest informe .







ANNEXOS











A continuació, s’aporten els informes originals del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (seccions constitucional, administrativa, ambiental 
i de la competència), de l’Observatori del Deute en la Globalització i del geòleg Josep Giner de 
què s’ha servit la Comissió de Treball sobre el Projecte Castor, constituïda a instàncies del 
Síndic de Greuges, per emetre les seves recomanacions . Les altres aportacions tècniques que 
hagin pogut fer la resta d’integrants de la Comissió de Treball ja apareixen recollides en 
l’informe .


 Informe Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya


 Informe de la Secció Constitucional de l’l·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona


 Informe de la Secció Administrativa de l’l·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona


 Informe de la Secció Ambiental de l’l·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona


 Informe de la Secció de la Competència de l’l·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona


 Informe de l’Observatori del Deute en la Globalització


 Informe del geòleg Josep Giner
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Situació lingüística Aprenentatge Foment de l’ús


El 94 % de la població adulta entén 
el català i més del 80 % el saben llegir  
i parlar.


Gairebé 3 milions de persones que no 
tenen el català com a llengua inicial  
el saben parlar actualment.


662.300 persones tenen llengües 
inicials diferents del català  
i del castellà.


Entre els joves de 15 a 29 anys és  
on més creix el català com a llengua 
habitual respecte al 2008.


El català és la llengua habitual 
majoritària en cinc dels vuit àmbits 
territorials de Catalunya. 


El coneixement de l’anglès  
i el francès creix. 


El 80,7 % de la població de la Val d’Aran 
entén l’occità aranès i el 55,6 %  
el sap parlar.


El Consorci per a la Normalització 
Lingüística ha organitzat 3.374 cursos 
amb 78.790 inscrits.


El 62 % de les persones inscrites  
als nivells inicials i bàsics del CPNL  
són nascudes a l’estranger.


S’han inscrit 28.404 alumnes al  
Parla.cat, que ja té un total de 158.817 
inscripcions.


Els plans educatius d’entorn han 
arribat a 330.768 alumnes.


A les universitats catalanes, s’han 
format 1.717 parelles d’intercanvi 
lingüístic i 5.690 estudiants han 
participat en activitats d’acollida 
lingüística i cultural.


16.356 persones han obtingut 
certificats de català l’any 2013.


6.699 estudiants han cursat estudis  
de llengua, literatura i cultura catalanes 
a les universitats estrangeres.


144 cursos de català han estat 
organitzats per la Generalitat i les 
comunitats catalanes a l’exterior.


203 persones han seguit cursos d’aranès 
per a adults.


El Cens d’entitats de foment de la 
llengua catalana ha crescut un 39,5 %, 
en passar de 86 a 120 entitats.


81.695 parelles lingüístiques  
al programa Voluntariat per la llengua 
en 10 anys


S’han atorgat ajuts a 137 projectes 
d’entitats i empreses per al foment  
de l’ús del català. 


La campanya “Oberts al català”  
ha arribat a 322 establiments.


El 70 % de la comunicació en les petites  
i mitjanes empreses és en català.


Més de 3.500 acords de col·laboració  
amb empreses per fomentar l’ús  
del català vigents.


Més d’11.232.990 de cerques a  
l’Optimot, servei de consultes en línia.


Les pàgines web de política  lingüística 
han assolit més de 6 milions de visites.


S'ha constituït el Consell Social  
de la Llengua Signes Catalana


{{{







LA SITUACIÓ LINGÜÍSTICA   –    4 


El disseny de polítiques lingüístiques requereix partir de dades actualitzades sobre la situació lin-
güística de la societat. A Catalunya, hi ha diverses fonts estadístiques que ens donen informació 


sobre els coneixements lingüístics dels ciutadans i sobre els usos que en fa la població en diversos 
àmbits. Entre les fonts de dades sociolingüístiques, l’estudi de més abast és l’Enquesta d’usos lingüís-
tics de la població, que es du a terme cada cinc anys des del 2003. Al 2013 també s’han fet públiques 
les dades lingüístiques del Cens de població 2011, que es du a terme cada deu anys. El gràfic sobre 
coneixement de català de la pàgina 7 mostra les dades lingüís-tiques de la població de 2 anys i més 
dels anys 1981, 1991, 2001 i 2011. En aquests darrers quaranta anys, la població que entén el català 
ha augmentat 15 punts percentuals, tot i l’augment d’un milió i mig d’habitants nascuts a l’estranger.


Enguany s’ha realitzat la tercera edició de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP2013), 
que forma part del Programa anual d’actuació estadística oficial. Els organismes responsables de la 
realització de l’EULP són el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política 
Lingüística, i l’Institut d’Estadística de Catalunya.


La població de Catalunya
La població total de Catalunya el 2013 és de 7.553.650 habitants. D’aquests, 4.810.810 (63,7 %) són 
nats a Catalunya, 1.417.177 (18,8 %) són nascuts a la resta de l’Estat i 1.325.663 (17,5 %) han nascut 
a l’estranger. Dels nascuts a l’estranger, el 87,4 % té nacionalitat estrangera (1.158.472 persones). Els 
nascuts a l'estranger han passat d' l % el 1981 al 17,5 % el 2013.


La situació lingüística


Població estrangera* per països 2013


Font: Idescat.


 població % del total 
 del país de la població
   estrangera 


Marroc 236.090 20,38


Romania 103.815 8,96


Equador 51.003 4,40


Itàlia 49.904 4,31


Xina 49.626 4,28


Bolívia 47.525 4,10


Pakistan 46.423 4,01


Colòmbia 38.318 3,31


França 33.914 2,93


Perú 28.293 2,44


Argentina 23.838 2,06


República  
Dominicana 23.354 2,02


Alemanya 22.402 1,93


Senegal 20.785 1,79


Regne Unit 20.569 1,78


Hondures 19.889 1,72


Brasil 19.740 1,70


Índia 19.631 1,69


Rússia 18.838 1,63


Ucraïna 17.804 1,54


Gàmbia 16.544 1,43


Portugal 14.736 1,27


Altres països 235.431 20,32


TOTAL 1.158.472 100,00


*Població amb nacionalitat estrangera.


Els coneixements 
lingüístics  
de la població


Font: Idescat. Padró continu.


Nats a la resta de l’estat


Nats a l’estranger


Nats a Catalunya
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Els coneixements de català
A Catalunya la majoria de la població de 15 anys i més declara entendre, saber parlar, llegir i escriu-
re el català, en les proporcions següents: entendre (94,3 %), saber parlar (80,4 %), llegir (82,4 %) i 
escriure (60,4 %).


La població de persones que sap parlar el català ha augmentat més de 9 punts percentuals des 
del 1986 i el nombre de persones que el sap escriure gairebé s’ha doblat (24 punts percentuals).


Més del 80%  


de la població adulta  
sap parlar i llegir  


en català
{ }Coneixements  


de català.  
2003-2013 (%)


Percentatge de persones 
que coneixen el català


Entendre’l


Parlar-lo


Llegir-lo


Escriure’l


2003 2008 2013


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Des del 2008 creix la població amb capacitats de parlar i llegir en català. El creixement es recu-
pera després de les disminucions entre el 2003 i el 2008 causades pel creixement elevat de població 
estrangera.


En nombres absoluts hi ha 5.899.400 persones de 15 anys i més que entenen el català, 5.027.200 
de persones que el saben parlar, 5.152.400 persones que el saben llegir i 3.776.300 persones que el 
saben escriure.


En aquestes xifres, de forma estimativa, cal sumar-hi la població escolar de menys de 15 anys, 
que és d’1.082.423 persones (educació infantil i primària i ESO).


Creixen les capacitats  


de parlar i llegir en català  


des del 2008{ }


L’entén


El sap parlar


El sap llegir


El sap escriure


Fonts: elaboració DGPL, a partir d’Idescat (1986 a 2011).  


100 %


90 %


80 %


70 %


60 %


50 %


40 %


30 %


Coneixements  
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Els coneixements de llengües
Més del 95 % de la població de 15 anys i més declara entendre, saber parlar, llegir i escriure el castellà.


Més d’una tercera part de la població entén i sap llegir l’anglès i poc més del 30 % el sap parlar 
i escriure. Gairebé una quarta part entén el francès i el 16,4 % el sap parlar. 


Respecte del 2008, el coneixement de l’anglès ha crescut en més de 5 punts, i el francès ha tingut 
un lleu creixement pel que fa a entendre´l i llegir-lo, i un estancament pel que fa a parlar-lo i escriure’l.


El coneixement  


de l’anglès  


i el francès  
creix  


Català Castellà Anglès Francès


2008  2013 2008  2013 2008  2013 2008  2013


Coneixements de llengües. 2003-2013 (%)


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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95,6 %
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30,6 %
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26,4 % 27,9 %
24,1 %21,3 %


16,7 %
16,9 %


12,7 %


23,9 %


16,4 % 19,2 %
12,8 %


{ }
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El coneixement de les quatre habilitats de l’anglès i del francès té un comportament diferenciat 
segons l’edat. Pel que fa als més joves, 6 de cada 10 declaren saber parlar en anglès, proporció que 
mostra una tendència a la baixa en edats més adultes, i cau a 1 de cada 10 a partir dels 55 anys. Per 
contra, els grups d’edat amb proporcions més elevades en l‘habilitat de parlar en francès són entre 
els 45 i 64 anys, on superen el 20 %, mentre la tendència posterior ha estat a la baixa fins a arribar a la 
franja d’edat més jove (15 a 29 anys), en què es torna a recuperar.


Coneixements 
d’anglès i francès 
segons grups d’edat. 
2013 (%)


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Sap escriure el francèsSap parlar el francèsSap escriure l’anglèsSap parlar l’anglès
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Llengua inicial, llengua d’identificació i llengua habitual
El 31 % de la població adulta té el català com a llengua inicial (la llengua amb què s’aprèn a parlar). 
Un 55,1 % de la població té el castellà com a llengua inicial i un 10,6 % té altres llengües o combina-
cions de llengües.


Hi ha gairebé dos milions de persones que tenen el català com a llengua inicial, gairebé 3,5  
milions hi tenen el castellà i més de 150.000 persones consideren tant el català com el castellà les 
seves llengües inicials.


Gairebé 3 milions de persones que no tenen el català com a llengua inicial el saben parlar actual- 
ment. Aquesta dada resulta de la diferència entre les persones que el saben parlar i les que el tenen 
com a llengua inicial ( sol o compartit).


El 36,4 % del conjunt de la població té el català com a llengua d’identificació, més de 5 punts 
per sobre dels qui la tenen com a inicial. D’altra banda, hi ha més de 600.000 persones que tenen el  
català sol o compartit com a llengua habitual tot i no ser la seva llengua inicial. El 36,3 % de la pobla-
ció adulta té el català com a llengua habitual i el 50,7 % hi té el castellà.


Aquestes dades indiquen el manteniment del que s’anomena el poder d’atracció del català, que 
estimula persones que no el tenen com a llengua inicial a aprendre’l i transmetre’l als fills.


Usos lingüístics 
de la població


Gairebé  


3 milions  
de persones  


que no tenen  
el català com  


a llengua inicial  
el saben parlar 


actualment


{
}


100 %50 % 90 %40 % 80 %30 % 70 %20 % 60 %10 %0 %


No consta


Català 


Català i castellà


Castellà


Altres llengües  
i combinacions
de llengües


Llengua 
inicial


Llengua 
d’identificació


Llengua 
habitual


Llengua inicial, 
d’identificació  
i habitual. 2013 (%)


31,0 %


36,4 %


36,3 %


2,4 %


7,0 %


6,8 %


55,1 %


47,6 %


50,7 %


10,6 %


8,5 %


5,9 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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L’evolució del català en el darrer quinquenni es manté estable com a llengua habitual, tot i els 
canvis demogràfics de la primera dècada del segle XXI.


Si es compara l’evolució del català com a llengua inicial i com a llengua habitual, s’observa 
que els percentatges s’estabilitzen en el període 2008-2013 malgrat l’elevat creixement de població  
estrangera. El castellà s’ha mantingut estable com a llengua inicial i ha augmentat lleugerament 
com a llengua habitual.


L’evolució del català  
en el darrer quinquenni  


es manté estable com a llengua habitual{ }


60 %


50 %


40 %


30 %


20 %


10 %


0 %


60 %


50 %


40 %


30 %


20 %


10 %


0 %


2008 20082013 2013


Llengua inicial. 2008-2013 (%) Llengua habitual. 2008-2013 (%)


Català


Castellà


Altres llengües  
i combinacions  
de llengües


Català i castellà


55,0 %
45,9 %


55,1 %


50,7 %


31,6 % 35,6 %31,0 %
36,3 %


9,3 %
12,0 %10,6 %


6,8 %


3,8 % 6,5 %2,4 % 5,9 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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A Catalunya 662.300 persones tenen llengües inicials diferents del català i del castellà com a 
llengua inicial, amb la distribució següent: l’àrab, amb 151.700 persones; el romanès (56.100), l’ama-
zic (41.800), el francès (38.800), el gallec (33.200), el rus (31.900), l’italià (29.200), el portuguès (26.500) 
i l’anglès (26.500).


662.300 persones  
tenen llengües inicials diferents


del català i del castellà{ }


41,8 % 38,8 % 33,2 % 31,9 % 29,2% 26,5 % 26,5 %


2,2 %


200 %


150 %


100 %


50 %


0 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.


Població que  
té altres llengües 
com a llengua 
inicial. 2013  
(milers)


56,1 %


Romanès Amazic Francès Gallec Rus Italià Anglès Portuguès Aranès Altres 
combinacions


Àrab Altres 
llengües


151,7 %


193,5 %


31,0 %
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Entre els factors que condicionen més el coneixement i l’ús lingüístic destaquen l’edat, el lloc 
de naixement i l’àmbit sociolingüístic territorial.


Entre les persones de 15 a 29 anys el coneixement de català supera el 80 %, tant pel que fa a saber 
parlar-lo com a saber escriure’l. La població que no té un domini de la llengua escrita és la població 
més gran, que no ha tingut oportunitat de rebre escolarització en català. 


La competència de parlar i escriure en castellà es manté a nivells elevats amb independència 
de l’edat. El sistema educatiu català garanteix, a més del coneixement del català, un coneixement 
superior del castellà.


A aquestes xifres, de forma estimativa, cal sumar-hi la població escolar de menys de 15 anys, 
que és d’1.082.423 persones (educació infantil i primària i ESO).


Coneixements  
de català i castellà 
segons grups 
d’edat. 2013 (%)


>90Anys 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19


Escriure castellàEscriure catalàParlar castellàParlar català


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Entre els joves de 15 a 29 anys és on més creix l’ús del català respecte al 2008 (gairebé 5 punts). 
El 36,4 % de la població jove té el català com a llengua habitual. Probablement els alts percentatges 
de coneixement entre aquesta franja d’edat fan que els usos també augmentin.


Entre la població de 45 a 64 anys remunta més de 2 punts el percentatge de persones que tenen 
el català com a llengua habitual des del 2008.


Entre la població de 65 anys i més la proporció decreix gairebé 3,3 punts percentuals per l’en-
trada en aquest grup d’edat de les generacions arribades de la resta d’Espanya als anys 50 i 60.


Entre els joves de  


15 a 29 anys és on més 
creix l’ús del català 


respecte  
al 2008


{ }
De 15 a 29 anys


De 45 a 64 anys


De 30 a 44 anys


De 65 anys i més


Llengua habitual 
català per  
grups d’edat.  
2003-2013 (%)


60 %


55 %


50 %


45 %


40 %


35 %


30 %


2003 2008 2013


56,3 %


44,4 %


43,5 %


42,2 % 35,8 %


32,7 %


31,5 %


45,0 %
41,7 %


37,6 %
36,4 %


30,9 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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El 56,5 % dels nascuts a Catalunya usa el català com a llengua habitual. Per contra, el 85,1 % dels 
nascuts a la resta de l’Estat té el castellà com a llengua habitual i el 8,7 % hi té el català.


Entre els nascuts a l’estranger, que se situen en les edats més joves, el 62,1 % té el castellà com 
a llengua habitual i el 23,7 % té llengües diferents del català i el castellà com a habituals.


100 %50 % 90 %40 % 80 %30 % 70 %20 % 60 %10 %0 %


Catalunya


Resta  
de l’Estat


Estranger


Llengua habitual 
segons lloc  
de naixement.  
2013 (%) 56,5 %


8,7 %


5,6 %


34,0 %8,8 %


85,1 %


62,1 % 23,7 % 5,5 %


5,3 %


2,3 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Altres llengües 


Català / castellà
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El català és la 
llengua habitual 


majoritària  


en cinc dels  


vuit àmbits 
territorials  


de Catalunya


El català és la llengua habitual majoritària a les Terres de l’Ebre (73,8 %), les comarques centrals 
(63 %), Ponent (61,9 %), l’Alt Pirineu i Aran (61,3 %), i les comarques gironines (51,5 %). 


En canvi, al Camp de Tarragona i al Penedès aquest percentatge és a l’entorn d’un 36 % i a l’àm-
bit Metropolità és del 27,8 %. En aquest darrer territori el castellà és la llengua habitual de la majoria 
de la població.


100 %50 % 90 %40 % 80 %30 % 70 %20 % 60 %10 %0 %


Terres  
de l’Ebre


Comarques 
centrals


Ponent


Alt Pirineu  
i Aran


Comarques 
gironines


Camp de 
Tarragona


Penedès


Metropolità


Llengua habitual 
segons àmbits 
territorials. 2013 (%)


73,8 %


63,0 %


61,9 %


61,3 %


51,5 %


38,6 %


35,3 %


27,8  %


2,9 %


6,2 %


4,8 %


2,7 %


5,8 %


7,5 %


8,0 %


7,2 %


14,8 %


25,0 %


26,2 %


26,4 %


30,8 %


47,9 %


49,6 %


60,0 %


8,2 %


5,1 %


6,9 %


7,1 %2,4 %


11,6 %


5,9 %


6,0 %


4,8 %


Aranès


Català


Castellà


Català / castellà


No consta


Altres llengües  
i combinacions
de llengües


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.


{
}


Alt Pirineu
i Aran
61,3 Comarques 


centrals
63,0


Metropolità
27,8


Camp de
Tarragona


38,6


Penedès
35,5


Àmbit
de Ponent


61,9


Terres
de l’Ebre


73,8


Comarques
gironines


51,5







LA SITUACIÓ LINGÜÍSTICA   –    16 


Usos lingüístics interpersonals
El procés de transmissió lingüística intergeneracional, mesurat com la diferència entre el percentatge 
de població que parla català amb la mare i el que l’usa amb el fill o filla, és de 6,2 punts favorable al 
català. Per tant, continua el procés de transmissió favorable com al 2003 i al 2008, tot i els processos de 
reagrupament familiar entre els immigrants dels últims anys.


Els usos lingüístics amb els avis, els pares i el fill més gran indiquen que a Catalunya el procés 
de transmissió lingüística intergeneracional és a favor del català, ja que l’ús del català amb el fill més 
gran (37,3 %) és més alt que amb el pare (30,7 %) o amb la mare (31,1 %), i més encara que amb els avis 
materns (29,5 %) o paterns (28,8 %).


Català només  
o sobretot


Castellà només 
o sobretot


Igual català  
que castellà


Altres llengües  
i combinacions  
de llengües


No consta


100 %50 % 90 %40 % 80 %30 % 70 %20 % 60 %10 %0 %


* Població que ha conegut els seus avis. 
** Població que té o ha tingut parella / fills.


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.


Avis 
materns*


Avis paterns*


Mare


Pare


Parella**


Fill més 
gran**


Usos lingüístics  
amb la família.  
2013 (%)


29,5 % 57,2 % 11,0 %1,3 %


28,8 % 1,4 % 57,7 % 10,8 %


31,1 % 1,5 % 55,5 % 11,3 %


30,7 % 1,4 % 55,0 % 10,8 %


31,4 % 4,8 % 54,8 % 8,8 %


37,3 % 6,7 % 46,2 % 9,3 %


El procés de 
transmissió 
lingüística 
intergeneracional,  


favorable  
al  català


{
}
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Usos lingüístics en àmbits de consum i serveis
L’ús del català per part dels ciutadans és més gran que el del castellà en les relacions amb l’Administra-
ció de la Generalitat (46,2 %) i l’Administració local (47,9 %), mentre que no arriba al 36 % a les super-
fícies comercials, supermercats i l’Administració de l’Estat. Tot indica que en els àmbits públics que 
tenen regulada una garantia més gran d’usos lingüístics la presència del català és també més freqüent.


Català només  
o sobretot


Castellà només 
o sobretot


Igual català  
que castellà


Altres llengües  
i combinacions  
de llengües


No consta


Usos lingüístics en 
àmbits de consum  
i serveis. 2013 (%)


100 %50 % 90 %40 % 80 %30 % 70 %20 % 60 %10 %0 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.


Gran 
comerç


Administració 
de l’Estat


Petit comerç


Metge
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Administració de 
la Generalitat de 
Catalunya


Administració 
local


33,6 % 48,7 %15,3 %
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En el període 2008-2013, l’ús del català al petit comerç es manté estable, tot i el creixement de la 
població nascuda a l’estranger i el teixit comercial regentat per estrangers.


En el període 2008–2013 disminueix lleugerament l’ús del català a les entitats financeres (2,7 
punts percentuals). Probablement, la disminució dels últims 5 anys pot ser atribuïda a la reestructu-
ració bancària de les caixes catalanes i al moviment de personal que hi treballa.


Des del 2008, l’ús del català  


disminueix lleugerament  


en les relacions amb les entitats financeres  


i en l’àmbit mèdic{


Des del 2008,  


el català es manté  
estable en l’àmbit  


del comerç { }


}


Usos lingüístics a les entitats financeres. 
2008-2013 (%)


Usos lingüístics en el gran comerç. 
2008-2013 (%)


Usos lingüístics en el petit comerç. 
2008-2013 (%)
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39,7 %
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14,9 %
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42,6 %
39,1 %


33,6 %


42,2 %


14,9 % 15,5 %


10,8 %


44,0 %
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1,1 % 0,3 % 0,0 %1,0 % 0,4 % 0,4 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Usos lingüístics en l’àmbit laboral
Als centres de treball la llengua més freqüent és el català (45,5 %).


En l’àmbit del treball, els usos lingüístics es diferencien segons si es parla amb els companys de 
feina o amb usuaris o clients de Catalunya. Gairebé el 40 % dels treballadors que atenen el públic usa el 
català (només o sobretot) amb els clients o usuaris de Catalunya, el 23,7 %, tant el català com el caste-
llà i el 31,1 % només o sobretot el castellà. Amb els companys de feina, el 33 % de la població ocupada 
usa el català, el 17,1 % ambdues llengües, i el 39,6 % usa majoritàriament el castellà.


* Població ocupada.
** Població que té o ha tingut usuaris.


Companys 
de feina*


Usuaris o clients 
de Catalunya **


Usos lingüístics  
a la feina. 2013 (%)


33,0 % 17,1 % 39,6 % 5,6 %


39,9 % 23,7 % 31,1 % 5,1 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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* Població ocupada.
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Als centres de treball,  
la llengua més 
freqüent és el català 


(45,5%)
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El 70% de la comunicació en


les petites i mitjanes empreses  


és en català


Ús del català en la comunicació a les petites i mitjanes empreses
Un estudi realitzat al 2012 per la PIMEC, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, 
assenyala que el català és la llengua predominant a les pimes catalanes, ja que gairebé el 70 % de 
la comunicació en aquestes empreses es fa en aquesta llengua. Quan les comunicacions són amb 
persones externes a l’empresa, el percentatge baixa a favor d’altres llengües: 57,2 % quan és amb els 
clients i 57,9 %, amb els proveïdors.


Ús del català a les 
petites i mitjanes 
empreses.
2012 (%)


barcelona catalunya central girona lleida tarragona CATALUNYA


Proveïdors
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Font: Enquesta a socis de PIMEC 2012.
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La llengua  
als mitjans de 
comunicació 
i les TIC


Mitjans de comunicació 
La televisió és el mitjà amb més audiència en català: el 47,8 % dels televidents han vist programació 
en català i el 83 % ha vist programació en castellà. En segon lloc, el 43,9 % dels oients de ràdio han 
escoltat ràdio en català; gairebé els mateixos que els oients de ràdio en castellà (45,1 %). El 18,4 % dels 
oients ha escoltat la ràdio en el dos idiomes. Cal tenir present que una mateixa persona pot veure o 
escoltar programes en català i en castellà (pregunta d’opció múltiple).


El 35,3 % de la població que llegeix premsa ha llegit un diari en català i el 14,4 % en català i cas-
tellà. El 48,4 % dels lectors de diari han llegit un diari en castellà. A diferència de la resta de mitjans la 
pregunta sobre diaris és simple (només una resposta per enquestat).


Pel que fa a les revistes, el 12,9 % de la població que ha llegit revistes les ha llegit en català i el  
7,2 % en ambdues llengües. El 83,5 % les ha llegit en castellà.


Internet
El 41,7 % de la població que ha consultat Internet ha visitat pàgines en català i el 89,1 % en castellà.  
El 25,2 % dels internautes visita pàgines en altres llengües, principalment en anglès (17,9 %).


Català només  
o sobretot


Castellà només  
o sobretot


Altres llengües  
i combinacions  


Ambdues


Llengua de consum 
dels mitjans  
de comunicació.  
Població de 14 anys  
i més sobre el total  
de consumidors de 
cada mitjà (%)


diaris ràdio revistes televisió internet


35,3 %


43,9 %


12,9 %


47,8 %
41,7 %


48,4 % 45,1 %


83,5 % 83,0 % 89,1 %
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1,2 % 2,1 % 5,5 % 3,4 %
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Font: Enquesta de participació cultural a Catalunya 2013. Audiència del dia d’ahir, menys revistes i Internet (últims 30 dies). 
Les preguntes són d’opció múltiple a excepció de les dels diaris, que és simple.


La televisió és el 


mitjà amb més 
audiència en 


català (47,8%)
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La llengua 
dels consums 
culturals


Cinema
L’any 2013 el 6 % dels espectadors de cinema ha vist la darrera pel·lícula en català, el 88,2 % en castellà 
i el 5 % en altres versions.


Disminueix lleugerament la proporció d’espectadors de cinema en català respecte del 2012. No 
obstant això, es manté per sobre dels nivells del 2009 i 2010.


Música
El 9,1 % de consumidors ha escoltat cançons en català en els darrers 3 mesos, el 43,7 % en castellà i el 
42,8 % en altres llengües o sense contingut lingüístic.


Quant a la tendència, tot i que hi ha més persones que escolten música en català que al 2009, al 
2013 n’hi ha menys que no pas al 2012. En nombres absoluts, des del 2009 el nombre de consumidors 
de música en català ha crescut en més de 260.000 persones.


Llengua de l’última pel·lícula que ha vist. Població de 14 anys i més (%).
Població que ha anat al cinema en els últims 3 mesos


Llengua de l’última cançó que ha escoltat. Població de 14 anys i més (%).
Població que ha escoltat música en els últims 3 mesos
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Font: Enquesta de Participació Cultural  
a Catalunya 2013. 


* 2013: s’hi suma la categoria “només música”.


Des del 2009  
els consumidors  


de música  
en català han 


crescut en més  
de 260.000 


persones 


{
}







LA SITUACIÓ LINGÜÍSTICA   –    23 


Videojocs
El 78,5 % dels consumidors de videojocs ha jugat en els darrers tres mesos amb un videojoc en cas-
tellà, mentre que no arriben al 2 % els qui han jugat amb un videojoc en català; el 18,1 % hi han jugat 
en altres llengües.


L’escassetat d’oferta de videojocs en català fa molt difícil que hi hagi consum en aquesta llengua. 
Així, es manté el percentatge de consum de videojocs en català per sota del 2 %. El consum de video-
jocs en castellà disminueix lleugerament respecte del 2012 i augmenta el consum en el altres llengües.


Llibre
El 24,3 % de lectors ha llegit el darrer llibre en català, el 70 % en castellà i el 5,5 % en altres llengües.


Disminueix lleugerament el percentatge de lectors de llibres en català respecte del 2012 i aug-
menta el de lectors de llibres en castellà.
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Llengua de l’últim videojoc amb què ha jugat.  
Població de 14 anys i més (%). Població que ha jugat en els últims 3 mesos


Llengua de l’últim llibre que ha llegit. Població de 14 anys i més (%).
Població que ha llegit un llibre en els últims 12 mesos
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Font: Enquesta de Participació Cultural a Catalunya 2013. 


Durant el 2013,  


el 24,3% de lectors 


ha llegit  


el darrer llibre  
en català 


{
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Espectacles
L’any 2013 el 51,4 % dels espectadors de teatre i arts escèniques ha vist l’últim espectacle en català, el 
46,5 % en castellà i el 6,8 % en altres llengües.


Aquesta pregunta ha canviat de formulació respecte a les anteriors onades de l’enquesta i no és 
directament comparable. Actualment és una pregunta múltiple i s’hi ha afegit la categoria “cap llen-
gua”, que ha obtingut un percentatge del 6 % al 2013.
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{ }Font: Enquesta de Participació Cultural a Catalunya 2013. 
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Usos lingüístics 
a l’ensenyament


La població escolar
El curs 2012-2013 la població escolaritzada en centres d’ensenyament reglat, públics i privats ha 
estat d’1.284.825 alumnes. A Catalunya hi ha 4.906 centres educatius: 3.439 centres públics i 1.467 
centres privats.


El model lingüístic reglat a Catalunya és l’establert pel sistema de conjunció lingüística, que 
ha rebut reconeixements internacionals i que garanteix als estudiants el ple domini del català i el 
castellà quan finalitzen els estudis. 


El curs 2012-2013 hi ha hagut 168.479 alumnes estrangers escolaritzats.
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el curs 2012-2013{ }


Font: Estadística de l’Ensenyament del curs 2012-2013.
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Els usos lingüístics a les universitats públiques
Les dades referents als usos lingüístics en els graus i màsters universitaris s’han obtingut per extrapola-
ció de les assignatures de les quals es coneix la llengua d’impartició, que en tots els cursos és d’un 90 %.


En relació amb els estudis de grau, i analitzant la variació dels darrers tres anys en termes rela-
tius, s’observa que, com a mitjana, el català es manté pràcticament constant per sobre del 75 %, amb 
lleugeres oscil·lacions a l’entorn del 75,5 %.


Atès el creixent procés d’internacionalització de les universitats catalanes, s’ha produït un crei-
xement sostingut de les terceres llengües, bàsicament de l’anglès, que ha passat del 5,8 % el curs 
2010-2011 al 8,6 % el curs 2012-2013. La internacionalització del sistema universitari català és com-
patible amb un model on el català, com a llengua pròpia, és la llengua de les universitats catalanes.
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Pel que fa als estudis de màster, l’ús de les terceres llengües —bàsicament, la llengua anglesa— 
ha augmentat els darrers tres cursos 11 punts percentuals. En aquests estudis l’impacte de la inter-
nacionalització és superior, pel nombre d’estudiants estrangers, que oscil·la entorn del 30 %, la par-
ticipació de professorat estranger i la durada d’aquests estudis, que per regla general és d’un any. 


La llengua catalana ha passat del 67,0 % el curs 2010/11  al 56,9 % el curs 2012/13. L’ús del cas-
tellà es manté estable al voltant del 20 %.


Els usos lingüístics en la impartició dels màsters
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Les sentències judicials
L’ús del català a les sentències judicials se situa en el 12,4 % i té una evolució decreixent, tant en 
nombre absolut com en percentatge, des de l’any 2009.


Sentències judicials 
segons llengua 2009 2010 2011 2012 2013
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Font: Departament de Justícia.
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LA SITUACIÓ LINGÜÍSTICA   –    29 


Documentació als registres de la propietat,  
mercantil i de béns mobles 
Les dades reflecteixen un panorama molt desigual segons la zona geogràfica, que van des del Registre 
núm. 1. de Manresa, on la documentació presentada en llengua catalana està per sobre del 70 %, a 
altres registres com el núm. 17 de Barcelona, on la documentació presentada no arriba a l’1 %.


Gairebé el 18 % de la documentació presentada en una mostra de 23 registres de la propietat és 
en català. L’ús del català a la documentació presentada als registres de la propietat s’ha mantingut 
estable des del 2009 al 2012 i, enguany, pateix una davallada de 2 punts percentuals.


En general, la llengua d’anotació registral dels documents es correspon amb la llengua en què 
estan redactats.
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Font: Departament de Justícia.
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L’ús del català als documents notarials 
El nombre absolut de documents notarials redactats en català respecte del 2012 ha disminuït. Aques-
ta disminució s’explica, fonamentalment, pel fet que bona part de la contractació notarial és de tipus 
mercantil–bancari, i la reducció d’entitats bancàries de titularitat 100 % catalana ha motivat que les 
minutes de la contractació estiguin redactades en castellà, atès que els departaments centrals i els 
departaments jurídics són, cada vegada més, d’àmbit estatal.
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Font: Consell de Col·legis de Notaris de Catalunya.
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Es constata una reducció de l’ús del català en les pòlisses intervingudes l’any 2013. 
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Font: Consell de Col·legis de Notaris de Catalunya.
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Promoció del 
coneixement
del català


L’acció de govern


L ’any 2013 ha estat el 30è aniversari de la Llei 7/1983, del 18 d’abril, de normalització lingüística 
a Catalunya i també ha fet 15 anys de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
El 15 de juliol el Parlament de Catalunya, a proposta del conseller de Cultura, va commemorar 


els trenta anys de la Llei de normalització lingüística de 1983, una peça clau de la política de recons-
trucció nacional, impulsada decididament per un Govern amb un suport parlamentari i social molt 
ampli. Va ser la base d’una política lingüística democràtica que donava efectivitat a l’ús oficial del 
català, garantia que a Catalunya tothom conegués totes dues llengües oficials, i encetava el procés 
que havia de conduir a la revitalització irreversible de la llengua catalana, pròpia del país. 


La Llei de 1983 va establir els fonaments de la política lingüística: l’educació, l’Administració i 
els mitjans de comunicació públics, que sumats als altres sectors com l’empresa, l’esport, les indús-
tries culturals i el món digital continuen essent claus avui.


El consens en els objectius essencials de la política lingüística, la determinació política dels 
governs successius i la implicació de la societat catalana han atorgat al català un posicionament 
millor que el de fa tres dècades.


Tot seguit, en aquest apartat, s’exposa l’acció de govern duta a terme el 2013 per promoure el 
coneixement del català, facilitar-ne l’ús i estendre’l al conjunt de la societat.


Ensenyament reglat


La població escolar
El curs 2012-2013, la població escolaritzada en centres d’ensenyament reglat, públics i privats ha 
estat d’1.284.825 alumnes. D’aquests, 48 alumnes, procedents de 32 famílies, han sol·licitat fer l’en-
senyament en castellà a Catalunya.


El model lingüístic reglat a Catalunya és l’establert pel sistema de conjunció lingüística, que 
ha rebut reconeixements internacionals i que garanteix als estudiants el ple domini del català i el 
castellà quan acaben els estudis.  


A Catalunya hi ha 4.906 centres educatius: 3.439 centres públics i 1.467 centres privats. Hi ha 20 
escoles que segueixen sistemes educatius estrangers: 9 que imparteixen l’ensenyament en llengua 
anglesa, 5 en llengua francesa, 3 en alemany, 2 en italià i 1 escola japonesa.


El curs 2012-2013 hi ha hagut 168.479 alumnes estrangers escolaritzats.
Aquest curs, el nombre d’alumnes en aules d’acollida ha estat d’11.790.
Els plans educatius d’entorn gestionats durant el curs 2012-2013 han estat 97, distribuïts en 79 


municipis i 884 centres educatius, amb un total de 330.768 alumnes (187.058 de primària i 143.710 
de secundària).


Els plans  
educatius d’entorn  


han arribat  


a 330.768  
alumnes
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Avaluació externa de l’educació primària
L’any 2013 s’ha dut a terme un sistema d’avaluació externa al final de l’educació primària en 2.156 
centres.


Els resultats s’han establert en quatre nivells de competència: alt (molt bon domini), mitjà-alt 
(bon domini), mitjà-baix (domini suficient), baix (no s’assoleix el domini).


Entorn del 60 % de l’alumnat de primària assoleix un bon domini de la competència en llengües: 
entorn del 24 % de l’alumnat assoleix un nivell alt en totes les llengües avaluades i entorn del 38 %  
assoleix un nivell mitjà-alt en llengua catalana, castellana i francesa. En llengua anglesa l’alumnat 
que assoleix un nivell mitjà-alt és el 33,8 %.


El sistema educatiu català garanteix que no hi ha pràcticament diferències entre els nivells de 
competència assolits en llengua catalana i en llengua castellana.
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Font: Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya. 2013.  
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
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Avaluació externa de l’ESO
L’avaluació externa del final d’ESO s’ha dut a terme en 1.012 centres.


El 73,7 % de l’alumnat de secundària assoleix un nivell alt (29,5 %) o mitjà-alt (44,2 %) en llengua 
catalana i el 73 % de l’alumnat assoleix un nivell alt (26,4 %) o mitjà-alt (46,6 %) en llengua castellana.


En llengua anglesa el 63,2 % de l’alumnat assoleix un nivell alt (32,4 %) o mitjà-alt (30,8 %).  
En llengua francesa, el 80,6 % de l’alumnat que cursa llengua estrangera francesa obté un nivell alt 
(44,2 %) o un nivell mitjà-alt (36,4 %).
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Ensenyament superior
La política lingüística universitària fomenta actuacions adreçades a garantir la presència del català 
en la comunitat universitària de Catalunya i a impulsar-ne l’ús entre el professorat, l’estudiantat i el 
personal d’administració i serveis.


Convocatòria INTERLINGUA
INTERLINGUA té com a objectiu concedir ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de 
foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari. La convocatòria manté l’equilibri entre garantir 
la presència del català, llengua pròpia i vehicular de les universitats catalanes, i impulsar l’ús de la 
llengua anglesa i altres llengües estrangeres.
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Actuacions subvencionades més destacables:


• Desenvolupament de recursos de suport lingüístic i organització d’activitats per facilitar l’auto-
nomia de la comunitat universitària en l’adquisició i millora d’habilitats comunicatives: traduc-
tors automàtics, manuals d’estil, gestors de consultes lingüístiques i terminològiques, progra-
mes de correcció, etc., en llengua catalana i terceres llengües.


• Projectes d’acollida lingüística i cultural dels estudiants i del professorat internacional. L’any 
2013 s’han constituït 1.717 parelles d’intercanvi lingüístic i 5.690 estudiants han participat en 
activitats d’acollida lingüística i cultural.


• Cursos virtuals d’aprenentatge de la llengua catalana a través del portal Parla.cat, adreçats als 
estudiants de programes de mobilitat, i mitjançant l’Aula mestra. El curs 2012-2013 s’han fet 117 
cursos amb tutoria, amb 990 alumnes i s’han ofert sis cursos específics a través de l’Aula mestra.


• Consolidació de la prova interuniversitària multinivell d’anglès (CLUC), de la qual s’han dut a 
terme tres convocatòries (febrer, juny i novembre).


Tot i que la convocatòria s’ha obert a les terceres llengües, el nombre de materials docents i 
de recerca elaborats o corregits en català no ha baixat, sinó que ha augmentat lleugerament. Així 
mateix, el nombre d’estudiants forans que han participat en activitats lingüístiques i d’acollida és 
manté força estable.
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Gestió integral de la plataforma multilingüe INTERCAT
INTERCAT és un conjunt de recursos electrònics per introduir-se en la llengua i la cultura catalanes, 
principalment pensat per als estudiants de mobilitat que visiten les nostres universitats. Al llarg del 
2013 s'hi han creat quatre seccions noves, s'han actualitzat els continguts i s'hi han incorporat tres 
productes nous. S'hi han connectat 92.223 usuaris, cosa que suposa el màxim de connexions diàries 
des que es va crear la plataforma, amb un total de 291.536 pàgines visitades. Així mateix s'han res-
post un total de 91 consultes de les persones usuàries i s'han publicitat 148 actuacions de dinamit-
zació d'acollida lingüística i cultural.


Conveni entre la Generalitat de Catalunya i les universitats que formen part  
de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya 
L’any 2013 s’ha signat el conveni entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Economia i Coneixement i el Departament de Cultura, i les universitats que formen part de la 
Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), per 
impulsar i garantir la formació i l’acreditació de llengües en l’àmbit universitari. L’objecte d’aquest 
conveni és facilitar el treball interuniversitari en l’àmbit de la formació, l’avaluació i l’acreditació en 
llengües. Les actuacions que se’n deriven es basen en el Marc europeu comú de referència per a 
les llengües i s’orienten a la unificació de programes de formació en les diferents llengües amb l’es-
tabliment de criteris comuns en les programacions dels cursos, en l’elaboració de proves unificades 
per obtenir els certificats de coneixements lingüístics, en la formació de formadors, elaboradors i 
avaluadors, i en la retribució de les tasques de cada activitat.


• El curs 2012-2013, 5.535 alumnes han seguit cursos de català, organitzats per les universitats, 
dels quals 2.494 s’han presentat a les proves ofertes per la CIFALC i 2.051 han obtingut la qua-
lificació d’aptes.


• De la totalitat d’alumnes dels cursos de català, 3.556  (el 64,2 %) són de la resta de l’Estat espanyol 
i internacionals i, d’aquests, 1.126 han estat aptes a les proves. El curs 2010-2011 els estudiants de 
fora de Catalunya als cursos de català representaven el 52,3 %. 


5.535 alumnes han seguit cursos 
de català organitzats per les universitats{ }
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L’evolució d’aquests indicadors els últims tres anys mostra que el nombre d’estudiants que 
han cursat algun curs de català, que s’han presentat a proves de la CIFALC i n’han resultat aptes s’ha 
mantingut estable, tant si es considera el nombre total d’estudiants com el d’alumnes de fora de 
Catalunya. En tots tres cursos, el percentatge d’estudiants forans que han seguit cursos de català ha 
girat entorn del 22,5 %, amb una lleugera tendència a l’alça (un 21,4 % el curs 2010-2011 i un 22,9 % 
el 2012-2013).


Aplicació per a mòbil de les Guies de conversa universitària
Recurs lingüístic que ajuda en les situacions de comunicació de l’alumnat universitari, especialment 
als estudiants de mobilitat que arriben a Catalunya o estudiants locals que marxen a una universitat 
estrangera. El 2012, any del llançament, permetia la combinació del català amb el castellà, el francès 
o l’anglès. Des de l’agost del 2013 s’ha ampliat a l’alemany, el portuguès i l’italià, la qual cosa, unida 
a les activitats de difusió, ha provocat un augment de descàrregues: de les 12.192 descàrregues del 
2013, el 61 % s’han fet l’últim quadrimestre.
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Ensenyament de català a adults


Formació de català a persones adultes en centres oficials  
que depenen del Departament d’Ensenyament
L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que permeten que les persones adultes 
desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i 
professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir 
una titulació, posar-se al dia o ampliar coneixements.


El Departament d’Ensenyament ofereix a la formació d’adults els estudis de llengua catalana.


• El curs 2012-2013, 8.875 persones han fet cursos de llengua catalana en centres oficials de for-
mació d’adults.


• 719 persones han seguit cursos de català per a no catalanoparlants a les escoles oficials d’idio-
mes, del nivell inicial al nivell superior, el C2.


8.875 alumnes de català 


en centres oficials de formació 
d’adults
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Formació de català a persones adultes a través del Consorci  
per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), integrat per la Generalitat de Catalunya i 135 
ens locals consorciats, ofereix formació en llengua catalana a tot el territori de Catalunya a través dels 
22 centres de normalització. El 2013 s’han organitzat 3.374 cursos a 155 localitats amb 78.790 inscrits. 


Els cursos generals segueixen els programes de la Direcció General de Política Lingüística, 
d’acord amb el que estableix el Marc europeu comú de referència i s’estructuren en sis nivells, des del 
nivell inicial, per als qui no tenen cap coneixement del català, fins al nivell superior, que acredita un 
nivell de perfeccionament de la llengua.


La formació de llengua catalana que ofereix el CPNL es pot seguir per diferents modalitats 
d’aprenentatge: cursos presencials, a distància, en línia a través de Parla.cat i altres. Les inscripcions 
als cursos presencials representen un 95 % del total i la resta de modalitats, un 5 %.


Els darrers anys la tendència dels cursos ha anat a la baixa. La principal causa d’aquest descens 
és la disminució de l’allau migratòria i la crisi econòmica. De les 98.444 inscripcions del 2012 s’ha 
passat a les 78.790 en l’any 2013.


nivell inscrits


Inicial (A1) 7.596


Bàsic (A2) 39.078


Elemental (B1) 7.510


Intermedi (B2) 10.914


Suficiència (C1) 9.229


Perfeccionament (C2) 2.075


Complementaris i específics 2.388


TOTAL 78.790
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Font: Consorci per la Normalització Lingüística.
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Parla.cat
El Parla.cat, un espai virtual que posa a l’abast de tothom materials didàctics i cursos per aprendre 
la llengua catalana, ha incrementat el nombre d’usuaris. L’any 2013 s’hi han inscrit 28.404 persones. 
De les 130.413 inscripcions de l’any 2012 s’ha passat a les 158.817 del 2013. Aquestes dades inclouen 
tant els estudiants que segueixen la formació per lliure com els que opten per la modalitat amb tuto-
ria, seguida aquesta per 2.636 aprenents. Aquests alumnes procedeixen principalment del Consorci 
per a la Normalització Lingüística, l’Institut Ramon Llull i les universitats catalanes. L’any 2013 s’han 
organitzat 490 cursos amb tutoria.


En la modalitat lliure hi ha hagut 42.147 inscripcions: 27.788 de nivell bàsic, 5.212 de nivell 
elemental, 4.029 de nivell intermedi i 5.118 de suficiència.


A fi de complementar l’aprenentatge de català, hi ha a disposició dels alumnes i del profes-
sorat, el cercador per a l’aprenentatge de la llengua, on es poden trobar dictats en línia, diccionaris 
i jocs. L’any 2013 ha rebut un total de 68.516 consultes.
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Aula mestra
L’Aula mestra. Espai virtual d’ensenyament i aprenentatge de llengua catalana, vinculat al Parla.
cat, permet al professorat de català d’arreu del món que pugui crear, gestionar i compartir cursos 
virtuals. Aula mestra organitza els cursos en vuit categories: les corresponents als sis nivells d’apre-
nentatge de llengua general, llenguatges d’especialitat, itineraris d’aprenentatge, sessions de reforç 
a mida.


• Aula mestra ofereix un cercador amb més de 3.000 activitats, que facilita la creació de cursos 
nous i que poden fer servir els aprenents, per fer pràctiques de continguts concrets.


• Durant el 2013 aquesta plataforma ha rebut 40.818 visites. 


• S’han creat 80 cursos específics amb 1.344 alumnes inscrits. 


• 94 professors han fet ús d’aquest instrument per crear les seves activitats de formació.


• Conté cursos amb orientacions específiques: llenguatge d’especialitat, pràctiques de justícia,  
activitats per treballar sintaxi, ortografia, lèxic, vocabulari, comprensió oral, comprensió escrita, 
etc.


80 cursos  
específics nous a  


l'Aula mestra  


amb 1.344  
alumnes
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Formació de persones nouvingudes
El 59 % de la inscripció al cursos del CPNL correspon als cursos que tenen un paper essencial en 
l’acollida de la immigració, és a dir, els nivells inicial i bàsic. L’any 2013 s’han inscrit 38.879 alumnes 
estrangers als cursos de nivells inicial i bàsic. El 62 % de les persones inscrites al conjunt dels cursos 
són nascudes a l’estranger.


El CPNL organitza cursos de català adreçats especialment a les associacions d’immigrants. 
L’any 2013 ha organitzat 240 cursos amb col·lectius d’immigrants amb 6.485 alumnes.
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• 10 cursos organitzats per la Direcció General per a la Immigració distribuïts en tres mòduls: 
català i entorn (65 hores), formació laboral i pràctiques en empreses del sector laboral escollit, 
amb 153 alumnes inscrits.


• Cursos d’alfabetització en català per a persones adultes d’origen estranger que no saben llegir 
ni escriure, i tenen dificultats per assistir als centres i les aules de formació de persones adultes. 
L’objectiu és que assoleixin el nivell mínim per fer els cursos inicials de català del CPNL. S’han 
fet 18 cursos dins del Programa de reagrupament i treball, amb una inscripció de 312 persones, 
amb el Departament d’Empresa i Ocupació.


• L’any 2013 la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lin-
güística han posat en marxa el programa Llegiu i parleu, que té com a finalitat crear recursos 
que permetin a la població adulta reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana a partir de la 
lectura. Disposa del material didàctic Llegir per parlar, llegir per aprendre. L’any 2013 s’han edi-
tat 60 activitats, per fomentar la lectura i l’aprenentatge de la llengua catalana entre la població 
adulta en general, els aprenents d’aquesta llengua, els participants del programa Voluntariat 
per la llengua i els dels clubs de lectura.   


Formació ocupacional i empresarial
L’acció del Consorci per a la Normalització Lingüística s’inscriu també en les polítiques d’ocupació 
i treball del Govern. En aquesta línia, ha portat a terme les actuacions que figuren a continuació:


• L’organització de 76 cursos de català, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), amb 1.438 inscrits. Aquest any, els nivells que s’han ofert han estat Inicial, Bàsic 1, Bàsic 
2, Bàsic 3 i Elemental 1. L’ampliació de l’oferta de nivells ha estat pensada per donar conti-
nuïtat al programa Aprèn.cat del 2012 i oferir l’oportunitat de seguir formant alumnes de l’any 
anterior encara desocupats. El projecte del 2013 ha arribat a 39 municipis de Catalunya.


• Amb el SOC, el CPNL  ha organitzat un taller virtual de recursos per a l’expressió escrita (30 
hores) adreçat al personal amb acreditació del nivell de suficiència de llengua catalana. Hi han 
participat 30 persones.


• El Consorci ofereix formació a les empreses i a les organitzacions de diversos sectors i els facili-
ta l’assessorament i els recursos perquè puguin treballar en català. L’any 2013 ha organitzat 40 
cursos amb 572 persones inscrites. 


• 1.741 persones del món de la restauració s’han inscrit a cursos generals del CPNL.
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Formació en l’àmbit de l’Administració pública
El Consorci per a la Normalització Lingüística col·labora amb les administracions públiques en l’as-
sessorament i en l’organització de cursos en línia. L’any 2013 han realitzat les actuacions següents:


• Ha organitzat 7 cursos de català adreçats al personal de l’Administració local, amb 99 persones 
inscrites. A fi de facilitar la seva autonomia en matèria lingüística, també els ofereix assessora-
ment lingüístic. L’any 2013 s’han fet 86 sessions de Recursos a Internet per treballar en català.


• Ha organitzat 19 cursos de català adreçats al personal de l’Administració de l’Estat i de l’Agència 
Tributària a través de la plataforma Parla.cat, amb un total de 182 inscrits de totes les demarca-
cions catalanes, del nivell bàsic fins al nivell de suficiència.


• El CPNL ha coordinat un curs de català per al personal del SEM, Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, amb un total de 25 inscrits.


La Direcció General de la Inspecció de Treball del Departament d’Empresa i Ocupació ha orga-
nitzat 3 cursos de nivell inicial per als inspectors de treball de nou accés i un curs de nivell C per als 
inspectors que han volgut adquirir coneixements superiors.


L’Institut Català de la Salut ha organitzat formació en llengua catalana (redacció de documents 
i terminologia) per a 90 professionals de la salut de diferents centres hospitalaris de Catalunya.
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Formació en l’àmbit de la justícia
L’any 2013 un total de 1.628 professionals s’han inscrit a cursos de llengua catalana i de llenguatge 
jurídic. Aquestes persones procedeixen dels diferents col·lectius de l’Administració de justícia: jut-
ges, fiscals, secretaris i personal administratiu i dels col·lectius professionals de l’àmbit jurídic, fruit 
dels acords signats entre el Departament de Cultura i el Departament de Justícia amb els col·legis 
professionals que els representen: advocats, notaris, procuradors dels tribunals de Catalunya i regis-
tradors de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya.
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La Direcció General de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística, l’Ins-
titut Ramon Llull i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, entre d’altres organismes  


públics, certifiquen els coneixements de català de la població adulta, d’acord amb el Marc europeu 
comú de referència.


L’any 2013, 27.945 persones s’han inscrit a les proves de certificació de català i 16.356 perso-
nes han acreditat coneixements de català.


• Les 16.356 persones que han obtingut un certificat suposen un 78,4 % sobre el total de persones 
presentades.


• El Consorci per a la Normalització Lingüística ha emès 13.915 certificats homologats amb els 
de la Direcció General de Política Lingüística de diferents nivells, el 34 % dels quals són del 
nivell bàsic.


• L’Institut Ramon Llull ha convocat proves de llengua catalana fora de l’àmbit territorial de Cata-
lunya a 67 localitats de 29 països. S’hi han inscrit 982 persones i 745 n’han obtingut el certificat.


• El nivell superior de català, C2, és el que ha tingut un major nombre d’inscripcions a la convo-
catòria de la Direcció General de Política Lingüística.


La certificació de 
coneixements   
de català


Certificacions  
de català.  
Any 2013


16.356 persones 
han obtingut 


certificats de català 
l’any 2013


{ }


30.000 


25.000 


20.000 


15.000 


10.000 


5.000


0 


DGPL CPNL IRL TOTAL


5.571


21.392


982


27.945


1.696


13.915


745


16.356


3.568


16.412


880


20.860


Inscrits Presentats Aptes


Font: Informe sobre certificats de coneixements de català. Direcció General de Política Lingüística.







L’ACCIÓ DE GOVERN   –    48 


Des del 2002 hi ha hagut un total de 437.031 persones inscrites a les proves de català, 315.710 
persones s’han presentat a les proves i s’han lliurat 233.733 certificats.


Els certificats bàsic (A2), intermedi (B2) i de suficiència (C1) són els que més han disminuït des 
del 2010. El certificat elemental (B1) i sobretot el superior (C2) s’han mantingut més estables.
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Optimot i traductors automàtics
La Direcció General de Política Lingüística ha impulsat serveis lingüístics en línia, que posa a dispo-
sició de la ciutadania i les empreses, per facilitar l’ús del català.


• L’Optimot, servei de consultes sobre la llengua, ha atès 11.232.990 consultes l’any 2013 per 
mitjà del cercador i 5.673 consultes més a través del servei d’atenció personalitzada.


• El traductor automàtic intern de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha traduït 
45.193.924 paraules i ha resolt 296.904 peticions de traducció. La principal direcció de traduc-
ció és català-castellà.


• El traductor automàtic català-occità ha traduït 13.261.242 paraules; i ha atès 238.058 peticions 
de servei.
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Font: TERMCAT, Centre de Terminologia.
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TERMCAT
Durant el 2013 el Centre de Terminologia ha normalitzat 363 termes en les 14 reunions ordinàries 
del Consell Supervisor, en àmbits com ara la biologia, la tecnologia i altres.


• S’han elaborat 39 productes terminològics amb la participació del TERMCAT (La telefonia al 
dia, Digital.cat, Terminologia de la cronicitat, Termes de la Fórmula 1, Vocabulari terminològic 
LGBT, Lèxic bàsic de les teràpies naturals i Terminologia del Manga).


• Ha editat 6 nous diccionaris en línia: Diccionari de veterinària i ramaderia, Diccionari de gem-
mologia, Diccionari d’automobilisme, Diccionari de dret administratiu, Diccionari multilingüe 
de l’enginyeria i Diccionari del circ.


• Ha resolt 2.264 consultes terminològiques per mitjà del servei d’atenció personal.
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Al llarg del 2013 el TERMCAT ha establert 17 acords de col·laboració amb organismes per a 
l’elaboració, difusió o revisió de dades i d’obres terminològiques. També ha signat 14 acords per a la 
realització de pràctiques acadèmiques d’estudiants al centre.


Entre els acords signats en matèria d’elaboració de diccionaris, destaca l’aliança amb el Minis-
teri de Cultura del Govern d’Andorra per al Diccionari de relacions internacionals, que oferirà un 
miler de termes, amb definicions en català i equivalents en castellà, francès i anglès.


També s’han signat acords amb el Departament de Salut per a projectes relacionats amb l’ana-
tomia, la fisioteràpia i les vacunes; amb la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl, amb el Grup de 
Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra o amb el Consell Insular de Menorca, 
entre d’altres.


Pel que fa a l’àmbit universitari, el TERMCAT ha signat convenis, per a l’acollida d’investiga-
dors i estudiants de disciplines lingüístiques, amb centres de recerca i institucions universitàries 
d’àmbit català, estatal i internacional. Aquesta oferta de formació aplicada en terminologia, acosta-
da al món laboral, contribueix a la formació de futurs professionals que en la seva feina hauran de 
fer un ús continuat de la terminologia, com els traductors o els correctors, i potencia la col·laboració 
permanent en matèria terminològica amb les institucions acadèmiques.


I Nit de la Llengua al Món Digital
L’any 2013 la Direcció General de Política Lingüística i Amical Wikimedia han organitzat la I Nit de 
la Llengua al Món Digital. L’acte central ha estat una viquimarató, en què diversos voluntaris han 
actualitzat els articles sobre la llengua catalana a la Viquipèdia.


Traducció i interpretació jurades
L’any 2013, 37 persones han estat donades d’alta —amb un total de 59 habilitacions— al Registre 
de traductors i intèrprets jurats de la Generalitat de Catalunya, que gestiona la Direcció General de 
Política Lingüística. 


El Registre consta de 1.375 professionals amb 2.316 habilitacions totals registrades. Les llen-
gües de treball d’aquests professionals són: català, castellà, anglès, alemany, francès, italià, àrab, rus 
i xinès.
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Voluntariat per la llengua
L’any 2013, el programa Voluntariat per la llengua ha celebrat el seu 10è aniversari. En deu anys 
d’existència del programa, s’han creat 81.695 parelles lingüístiques que han facilitat la conversa en 
català a persones que volien agafar fluïdesa i seguretat. Així mateix, les persones que han intervingut 
en el programa han participat en nombroses activitats culturals i d’una xarxa d’entitats i establi-
ments col·laboradors que les han acollit i facilitat el coneixement de l’entorn. Els establiments col-
laboradors es comprometen a vetllar per l’ús del català en l’atenció al públic.


• L’any 2013 s’han format 10.208 parelles lingüístiques amb un total d’11.836 participants: 6.734 
aprenents i 5.102 voluntaris.


• S’han dut a terme 1.406 activitats per dinamitzar el programa, amb 60.605 participants. 


• Hi han col·laborat 798 entitats i 3.275 establiments comercials.
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Cinema
El Govern ha contribuït a millorar l’oferta de cinema en català i a afavorir-ne la demanda. Per incre-
mentar-ne l’oferta s’han dut a terme les accions següents:


• Suport al doblatge i la subtitulació de pel·lícules i manteniment de les polítiques culturals 
d’impuls a la producció de pel·lícules en català.


• Suport a la subtitulació en català en tots els festivals de la Coordinadora de Festivals de Cinema 
i en la Mòstra de Cinèma Occitan Llanterna digital.


• Continuïtat i extensió del cicle de cinema infantil CINC.


• Doblatge i subtitulació en català als canals de Televisió de Catalunya (TVC).


El resultat d’aquestes accions ha estat el següent:


• S’han estrenat 57 llargmetratges: 16 de doblats i 47 de subtitulats al català.


• El nombre d’espectadors de pel·lícules en català (originals, doblades i subtitulades) ha estat de 
486.157, dels quals 317.278 són espectadors de pel·lícules doblades i subtitulades.


• El nombre d’espectadors del cicle de cinema infantil CINC ha estat de 62.596 i s’ha dut a terme 
a 38 localitats.


• Hi ha hagut un total de 338.260 espectadors d’obres subtitulades en català, programades en el 
marc de festivals i mostres arreu de Catalunya. Gairebé el 13 % d’increment respecte del 2012.


• El cicle Documental del mes subtitula en català la seva programació amb el suport de la Direc-
ció General de Política Lingüística i s’exhibeix a 25 sales de Catalunya. 8.641 espectadors han 
vist els 11 documentals en VOSC projectats.


• TVC ha doblat al català 740 hores de programació:


— 92 hores de pel·lícules.


— 294 hores de sèries.  


— 144 hores de documentals.


— 210 hores d’animació.


• S’han editat 122 títols de DVD: 102 incorporen l’àudio i els subtítols en llengua catalana, 17 
només l’àudio en català i 3 només amb subtítols en català.


• TVC ha cedit 3.842 hores doblades a altres prestadors del servei de televisió: 2.785 hores a 8tv, 
997 hores a BTV i 60 hores a productores privades.


S’han estrenat 57 
llargmetratges 


doblats o subtitulats  


en català{ }
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Per afavorir la demanda, s’han portat a terme les accions de visibilització i comunicació següents:


• Portal Cinema en català. L’any 2013 al web Llengua catalana s’ha creat un espai que permet 
consultar l’oferta disponible tant de producció pròpia en llengua catalana com de pel·lícules 
doblades i subtitulades:


— Programació per pel·lícules i per cinemes, localitats o comarques. 


— Oferta dels principals festivals de cinema catalans amb pel·lícules doblades o subtitulades 
en català i la programació del cicle de cinema infantil de Catalunya (CINC).


— Tràilers i espots de les pel·lícules doblades i subtitulades al català.


— Informació complementària que aplega webs com el de l’Acadèmia del Cinema Català o la 
Filmoteca de Catalunya. 


• “Els millors documentals, en català” fa conèixer l’oferta de DVD de documentals subtitulats en 
llengua catalana. Setmanalment es difon un documental al web Llengua catalana i, també, a 
Facebook i Twitter.  


• Pàgina de Cinema en català a Facebook, que inclou una cartellera d’estrenes i exhibicions, i un 
compte a Twitter. L’any 2013, ha tingut 8.336 seguidors a Facebook.


Creació del portal de  


Cinema en català{ }
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Àmbit econòmic
Per afavorir l’ús del català a les empreses, la Direcció General de Política Lingüística ha donat suport, 
a través de la convocatòria de subvencions, a:


• 10 organitzacions empresarials, per al desenvolupament de projectes que incrementen la pre-
sència del català en el seu àmbit.


• 11 projectes digitals, a través d’una convocatòria específica adreçada a les empreses per reforçar 
la presència del català en el món digital. També s’han subvencionat 3 projectes per al foment de 
l’ús oral de la llengua catalana a l’empresa.


Foment del català a les pimes
El Departament de Cultura i PIMEC han acordat el programa d’activitats per impulsar l’ús del català 
en les petites i mitjanes empreses.


• S’ha difós l’estudi L’ús habitual del català a les pimes. Enquesta a socis de PIMEC 2012, realitzada 
a 525 petites i mitjanes empreses.


• PIMEC, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, ha dut a terme accions per 
sensibilitzar el teixit empresarial sobre l’ús del català en les comunicacions internes i externes 
de l’empresa. 


En la 26a edició dels Premis Pimes, PIMEC, amb el suport de la Direcció General de Política 
Lingüística, ha atorgat el Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial a Comercial Paperera 
i Material d’Oficina, SA.


Col·laboració amb la Confederació de Comerç de Catalunya
El Govern ha reforçat la col·laboració amb la Confederació de Comerç de Catalunya, en la campanya 
“Oberts al català”, per promoure l’ús del català en diferents àmbits: comerç, restauració, locutoris i 
turisme, que l’any 2013 s’ha estès a la venda ambulant. L’acció posa èmfasi en els comerços regen-
tats per persones nascudes a l’estranger. El 2013 la campanya ha arribat a 322 establiments.
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Català i empresa
El CPNL ofereix suport a les empreses i als establiments comercials i els facilita assessorament i 
recursos per treballar en català.


• 10.636 comerços i empreses de tot el territori de Catalunya han rebut, durant l’any 2013, infor-
mació de la campanya “Català i empresa, ja estàs al dia?” de la Direcció General de Política 
Lingüística. L’objectiu és la difusió a les empreses i establiments comercials de les disposicions 
lingüístiques del Codi de consum de Catalunya.


• El 2013 el Consorci ha signat 1.481 nous acords i convenis de col·laboració amb empreses per 
incrementar el coneixement i l’ús de la llengua catalana en l’àmbit socioeconòmic. Aquests 
nous acords, sumats als 2.100 convenis vigents, fan que el 2013 hi hagi 3.581 acords amb el 
sector.


• Campanya “I tu, jugues en català?”, adreçada als establiments especialitzats en la venda de jocs 
i joguines i als ciutadans. El CPNL ha signat 260 acords amb establiments de jocs i joguines per 
promoure els jocs i les joguines en català.


La Confederació de Comerç de Catalunya, amb el suport dels departaments de Cultura i Empresa 
i Ocupació, ha editat diverses guies:


• Guia del comerç no sendentari, que conté la normativa que la regula i informacions d’utilitat 
per dur a terme aquesta activitat comercial. 


• Com obrir un comerç i Guia bàsica de normativa comercial.


• Guia bàsica del locutori. 


Difusió de productes culturals en català


• Coincidint amb el Mobile World Congress, la Direcció General de Política Lingüística del Depar-
tament de Cultura ha emprès el projecte “L’App de la setmana” per fer conèixer l’oferta d’apps 
en català i fomentar-ne l’ús. Setmanalment ha fet difusió d’una app al canal de notícies del web, 
al Facebook i al Twitter de Llengua catalana amb l’explicació de les característiques i els enlla-
ços de descàrrega a les plataformes dels sistemes operatius Android i iOS i al portal Appsen-
català.cat. “L’App de la setmana” es pot consultar des de qualsevol ordinador o telèfon mòbil 
intel·ligent. 


• Una altra iniciativa de difusió setmanal de la Direcció General de Política Lingüística, “Revistes 
en català”, dóna a conèixer les publicacions més destacades en llengua catalana que es poden 
trobar al quiosc.
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Esport i lleure
En l’esport conflueixen tres destinataris sensibles per a la política lingüística: els joves, els clubs espor-
tius i les empreses que gestionen les instal·lacions i els equipaments. “Mou-te en català” és un projecte 
de foment de l’ús del català impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament 
de Cultura i la Secretaria General de l’Esport, amb la col·laboració de la Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística. Té com a objectius principals fer 
créixer la presència de la llengua catalana en les entitats i en els centres esportius i fomentar-ne el 
coneixement i l’ús entre els professionals i els esportistes. S’ha fet difusió de la campanya a les federa-
cions esportives catalanes i s’ha fet campanya del Voluntariat per la llengua als clubs esportius.


La Direcció General de Política Lingüística dóna suport a les entitats de lleure més importants 
del país per afavorir actuacions d’extensió de l’ús del català. Entre aquestes entitats destaquen la 
Fundació La Roda, la Fundació Catalana de l’Esplai, la Fundació Pere Tarrés, Esplais Catalans, Acció 
Escolta, Casals de Joves i Unió de Federacions Esportives de Catalunya.


Sanitat
En l’àmbit sanitari les accions més destacables han estat les següents: 


• S’han impulsat accions de formació en llengua i s’han signat convenis de col·laboració entre el 
Departament de Salut i el TERMCAT:


— Edició en línia adaptada a dispositius mòbils del Diccionari de ciències de la salut i del Dic-
cionari d’anatomia.


— Edició en línia del Vocabulari de vacunes.


— Actualització i edició en línia del Glossari de fisioteràpia.


• S’ha actualitzat el contingut lingüístic per a professionals del sector de Canal Salut amb la volun-
tat d’oferir recursos lingüístics, que s’han estructurat en quatre subapartats:


— Diccionari i terminologia.


— Assessorament lingüístic: serveis automàtics de consulta i criteris lingüístics i consultes per-
sonalitzades per a professionals de l’àmbit de la salut per mitjà del correu electrònic. A més, 
s’hi ha incorporat la Guia de comunicació escrita.


— Traducció i recursos en altres llengües: recursos per a l’atenció als pacients en diferents llen-
gües, traductors automàtics i recursos terminològics internacionals. S’hi ha incorporat el 
Lèxic bàsic de conversa sanitària, que conté la terminologia i la fraseologia més habituals de 
l’àmbit mèdic en set llengües: català, castellà, anglès, francès, alemany, rus i àrab.


• Continuïtat del programa Voluntariat per la llengua a l’Hospital Sant Jaume d’Olot en col-
laboració amb el Servei de Català d’Olot – la Garrotxa del Consorci per a la Normalització Lin-
güística. Durant el 2013, 18 professionals de l’Hospital han actuat com a voluntaris i han con-
tribuït a fer que el català sigui la llengua vehicular al centre.
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Justícia
El Departament de Cultura i el Departament de Justícia han signat 5 acords marc amb els col·legis 
professionals del món del dret per impulsar l’ús del català en els àmbits jurídic i judicial. 


La Generalitat, a través dels acords, ofereix formació i eines lingüístiques a més de 25.000 pro-
fessionals dels àmbits jurídic i judicial: 20.000 professionals de l’advocacia, 1.000 procuradors, 440 
notaris, 160 registradors i prop de 4.000 graduats socials. 


El 2013 han seguit formació en català en el marc dels acords signats un total de 394 professio-
nals del món del dret, entre advocats, procuradors, notaris i registradors de la propietat. Aquestes 
accions volen incrementar l'ús del català al món jurídic i judicial i garantir els drets lingüístics dels 
ciutadans.


L’any 2013, el grup de treball sobre la llengua a la justícia de l’Observatori Català de la Justícia 
ha elaborat l’estudi Criteris per als usos lingüístics a l’Administració de justícia. Recull qüestions que 
suscita la legislació lingüística en l’àmbit de la justícia en què l’aplicació del precepte jurídic admet 
lectures diverses o bé la interpretació més general que se n’ha fet afecta negativament l’ús del català. 
L’estudi conté la normativa aplicable i de resolucions que hi incideixen i dos models de sol·licitud 
per tramitar en català el procediment judicial.


La capacitació lingüística
El sistema actual de valoració de coneixement de català en la provisió de places a l’Administració 
de justícia es basa en l’atribució d’un mèrit i es té en compte en els concursos de trasllat i en les 
primeres destinacions.


• Jutges. El nivell meritat és l’elemental i compta com a antiguitat d’1 any, 2 anys i 3 anys, depe-
nent de la categoria.


• Secretaris judicials. Computa en diferents situacions i es poden establir places amb perfils sin-
gulars en què hi hagi el requisit. El nivell elemental compta 1 any a l’escalafó; el de suficiència, 
2 anys, i el superior, 3 anys.


• Fiscals. El seu Estatut en preveu la valoració en les convocatòries de fiscals substituts, d’acord 
amb els diferents nivells de competència lingüística (elemental, suficiència o superior).


• Funcionaris d’auxili, tramitació i gestió. Es valora en la primera destinació i en els trasllats, 
d’acord amb els nivells (suficiència o superior).
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Entitats
Les entitats que promouen l’ús del català per iniciativa pròpia són una mostra de vitalitat social i un 
aliat de primer ordre per a la política lingüística de la Generalitat. Per aquest motiu, el Departament 
de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, en fomenta el treball amb dues 
línies d’actuació:


• Suport a projectes de foment de l’ús del català impulsats per entitats. Durant l’any 2013, s’han 
atorgat ajuts a 66 projectes, que tenen com a objectiu incidir en aquells sectors de la població 
on es produeix un dèficit en l’ús de la llengua catalana. Les entitats que s’hi han acollit per-
tanyen a l’àmbit de la cultura, la integració social, les organitzacions empresarials i sindicals, el 
foment de la llengua catalana, la joventut, l’esport i el lleure.
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Font: Direcció General de Política Lingüística.
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• Impuls del cens d’entitats de foment de la llengua catalana. El cens agrupa fundacions i asso-
ciacions que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’ac-
tuació. L’any 2013 ha passat de 86 a 120 entitats, la qual cosa representa un increment del 39,5 %. 
El cens ha doblat en dos anys el nombre d’entitats que l’integren.
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Presència a Internet i a les xarxes socials
La presència dels òrgans de política lingüística de la Generalitat a Internet i a les xarxes socials està 
consolidada. Els webs del Consorci per a la Normalització Lingüística, el Centre de Terminologia 
TERMCAT i la Direcció General de Política Lingüística han assolit un total de 6.056.500 visites.
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Premis
La Generalitat de Catalunya, i diverses entitats, especialment dels àmbits econòmic i del lleure,  
reconeixen, per mitjà de premis, les persones i organitzacions que estimulen la qualitat i el prestigi 
social de la llengua. L’any 2013, la Direcció General de Política Lingüística ha participat en els premis 
següents relacionats amb la llengua catalana i la llengua de signes catalana, i hi ha donat suport.


Empresa


• Premi CCC a la Millor Iniciativa Lingüística del Sector Comercial, atorgat per la Confederació 
de Comerç de Catalunya.


• Premi PIME a la Qualitat Lingüística en el món empresarial, organitzat per la patronal de la 
petita i mitjana empresa. 


• Premi Alimara.cat, organitzat pel Centre d’Estudis Turístics Tècnics (CETT).


• Reconeixement a la Qualitat Lingüística Empresarial, atorgat per l’Associació Independent de 
Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC).


• Premi a la Normalització Lingüística en l’Àmbit Socioeconòmic de l’Alt Camp (Consorci per a 
la Normalització Lingüística i Consell Comarcal de l’Alt Camp).


• Premi a l’Excel·lència en el Tractament Lingüístic (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies 
de Girona).


Cinema


• Premis Llanterna Digital, atorgats per la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida a curt-
metratges en català i occità.


• Premis Fic-cat. Festival de Curtmetratges en Català “Costa Daurada” (Associació Fic-cat).


• Premis Filmets (Filmets Badalona Film Festival).


Entitats i organitzacions


• Premi Nacional a la Projecció Social de la Llengua Catalana, atorgat en el marc dels Premis 
Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya a persones o entitats.


• Premi Carme Serrallonga a la Qualitat Lingüística (Universitat de Barcelona).


• Concurs literari “Roc Boronat” en llengua catalana.


• Premi Agustí Juandó i Royo (Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya).


• Premis Joan Coromines, atorgats per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua a persones 
o col·lectius pel seu compromís.


• Premi d’Idees per Promoure l’Ús del Català. Reus (Ajuntament de Reus, Consorci per a la Nor-
malització Lingüística).


• Premi UPF-FESOCA de llengua de signes catalana.
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La Direcció General de Política Lingüística atén queixes ciutadanes relacionades amb els drets 
lingüístics i l’ús de la llengua, i altres peticions d’informació a través de l’Oficina de Garanties 


Lingüístiques. El 2013 ha atès 1.650 peticions ciutadanes, de les quals 187 han fet referència a drets 
lingüístics.
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La projecció exterior


Es duen a terme estudis de llengua i literatura catalana en 151 universitats d'arreu del món; 
d’aquestes, 114 integren la Xarxa d’Estudis Catalans a l’Exterior de l’Institut Ramon Llull.


El 2013, l’Institut Ramon Llull (IRL) ha dut a terme les principals accions següents:


• Manteniment de la Xarxa d’Estudis Catalans a l’Exterior amb 114 universitats de 31 països, de 
les quals 87 són a Europa, 23 a Amèrica, 3 a l’Àsia i 1 a Oceania.


• El curs 2012-2013 s’hi han incorporat set universitats: el Centre Universitari d’Idiomes de la 
Universitat de Buenos Aires (Argentina), la Universitat de Monash (Austràlia), la Universitat de 
Granada (Estat espanyol), la London School of Economics (Regne Unit), la Universitat d’Amiens 
(França), la Universitat de Torí (Itàlia) i la Universitat de Cambridge (Regne Unit). Aquestes tres 
darreres, per mitjà d’un acord amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Universitat Jaume I 
de Castelló i la Universitat de València. 
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Alemanya  19
Argentina  4
Austàlia 1
Àustria  3
Brasil 1
Canadà  4
Croàcia 1
Cuba 1
Eslovènia 1
Espanya 9
Estats Units  23
Estònia 1
Finlàndia  1
França  21
Holanda  (Països Baixos) 1
Hongria 2
Irlanda  2
Israel  1
Itàlia  12
Japó  4
Lituània 1
Mèxic 2
Polònia 2
Portugal 1
Regne Unit 21
República de Corea 1
República Txeca 3
Romania  1
Rússia 2
Sèrbia 1
Suècia 1
Suïssa 1
Xile 2


TOTAL 151


Universitats per països
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• Un total de 6.699 estudiants han cursat estudis de llengua, literatura i cultura catalanes durant 
el curs 2012-2013 a les universitats de l’exterior finançades per l’Institut Ramon Llull: Alemanya 
(1.469), França (1.019), el Regne Unit (859), Itàlia (557) i Sèrbia (444), entre d’altres.


• S’ha continuat el foment dels estudis avançats i la recerca mitjançant el finançament del Cen-
tre d’Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona de París, el Centre de Recerca en Estudis 
Catalans (Queen Mary, Universitat de Londres), la Càtedra d’Estudis Catalans Joan Coromines 
(Universitat de Chicago), la Càtedra Ginebre Serra (Universitat de Stanford) i la Càtedra Rodo-
reda (The Graduate Center; City University of New York).


• A les universitats alemanyes s’ha continuat la implantació del programa Qualificació comple-
mentària, que el 2013 ha tornat a superar el nombre de participants d’anys anteriors, amb 39 
estudiants de 9 universitats.


• L’Institut Ramon Llull ha organitzat diverses actuacions adreçades als estudiants de fora del 
domini lingüístic per facilitat el seu desplaçament als territoris de llengua catalana:


— Formació lingüística a les universitats de Bari, Bochum, Lisboa, Manchester, Nàpols, Roma, 
Venècia i Verona destinada a estudiants que tenen previst continuar o ampliar els estudis en 
una universitat de parla catalana. Hi han participat 223 estudiants.


— XII Campus Universitari de la Llengua Catalana. Celebrat a Girona i Ordino (Andorra).


— Estada lingüística d’estiu a Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, 
ha organitzat per primer cop una estada lingüística adreçada a estudiants de català de les 
universitats i altres centres docents de l’exterior. Ha combinat cursos de llengua de nivell ele-
mental (B1) i intermedi (B2) i de cultura catalana. Hi han participat 39 persones de 16 països.


• Programes de formació per al professorat:


— XXVII Jornades Internacionals per a Professors de Català. Espai de formació i de trobada,  
debat i reflexió per al professorat d’estudis catalans de les universitats de l’exterior. Celebra-
des a la Universitat de Vic, hi han assistit un centenar de professors.


— Ensenyar català a Espanya i Portugal: idees i experiències. Segona edició d’aquest curs amb 
l’objectiu de contribuir a la formació continuada del professorat de l’àmbit ibèric. Ha tingut 
lloc al Centre Cultural Blanquerna de Madrid.


— Curs de formació per al professorat de català del centre i l’est d’Europa. Organitzat amb la 
col·laboració de la Universitat Eötvös Loránd de Budapest.


— Curs de formació de didàctica de la llengua com a idioma estranger. L’Institut Ramon Llull, 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats han organitzat la quarta 
edició d’aquest curs, que ha tingut lloc a Vinaròs i Morella, amb l’objectiu de contribuir a la 
formació de futurs professors de llengua catalana en universitats de l’exterior.
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• L’Institut Ramon Llull ha continuat donant el suport a les associacions internacionals de cata-
lanística, formalitzat mitjançant convenis anuals per a la realització de projectes relacionats 
amb els estudis catalans: 


— Anglo-Catalan Society (ACS)


— Association Française des Catalanistes (AFC)


— Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC)


— Deutscher Katalanistenverband (DKV)


— North American Catalan Society (NACS)


— Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC)


— Federació Internacional d’Associacions de Catalanística (FIAC).


Les comunitats lingüístiques a l’exterior han mantingut la seva activitat pel que fa al català. 
Aquestes comunitats, constituïdes per catalans i catalanòfils d’arreu del món, tenen reconeixement 
oficial de la Generalitat. Al llarg de l’any, amb el suport del Govern, s’hi han organitzat 144 cursos de 
llengua catalana.


A més, s’han dut a terme 18 cursos de llengua i cultura catalana a la Delegació del Govern a 
Madrid, als quals s’han inscrit 364 alumnes.
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Font: Departament de la Presidència. Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
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El Govern participa a la Xarxa Europea per a la Promoció de la Diversitat Lingüística (Network to 
Promote Linguistic Diversity, NPLD) i a l’Associació d’Avaluadors de Llengua a Europa (Associati-


on of Language Testers in Europe, ALTE). Totes dues són el referent europeu principal en el seu camp.


Xarxa Europea per a la Promoció de la Diversitat Lingüística
La xarxa representa 16 llengües europees: català, occità, escocès, irlandès, basc, gallec, còrnic, bretó, 
frisó, gal·lès, estonià, finès, suec, lituà, cors i sami. Durant l’any 2013, la Direcció General de Política 
Lingüística ha participat en les reunions de la xarxa:


• Conferència organitzada a la seu de la Delegació de la Generalitat a Brussel·les centrada en 
l'eficàcia de les polítiques de revitalització de les llengües que han impulsat els governs euro-
peus. Presentació d’un estudi sobre els elements comuns dels sistemes de gestió lingüística a 
Europa amb la intervenció de personalitats del Parlament Europeu i la Comissió Europea.


• Reunió de Dublín (Irlanda) sobre “L'educació i el desenvolupament de la llengua en un context 
multilingüe”.


44a Trobada i Congrés de l’Associació d’Avaluadors  
de Llengües a Europa
El 2013, la Direcció General de Política Lingüística, amb l’Association of Language Testers in Europe 
(ALTE), ha organitzat a Barcelona la 44a Trobada i el Congrés bianual de l’Associació d’Avaluadors 
de Llengua a Europa sobre “L’avaluació de la llengua com a eina de suport a la migració i a la inte-
gració: diferents enfocaments d'un tema comú”. Hi han participat professionals de 21 països, que  
representaven 24 llengües europees, i una representant de la Unitat de Política Lingüística del Con-
sell d’Europa. Hi han assistit 71 delegats d’ALTE de 38 organitzacions europees dedicades a l’avalua-
ció i certificació de coneixements lingüístics: Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Llull, Aliança 
Francesa, Centre de Llengües de Luxemburg, Centre Internacional d’Estudis Pedagògics (França), 
Centre Multicultural Axxell (Finlàndia), CIE MSU (Rússia), CITO Institut per a la Mesura Educa-
tiva (Holanda), Govern de Navarra, Departament d’Educació (Espanya), Institut Cervantes, Institut 
Goethe (Alemanya), Trinity College (Regne Unit), Universitat Babes-Bolyai (Romania), Universitat 
d’Estocolm, Universitat de Bergen, Universitat de Cambridge, Universitat de Gant, Universitat de 
Ljubljana, Universitat de Praga, Universitat de Salamanca, Universitat de Sofia, Universitat de Tallin, 
Universitat de Vilnius, Universitat per a Estrangers de Perugia, Universitat Standort de Klagenfurt i 
Xunta de Galícia.
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Linguanet Europa
La Direcció General de Política Lingüística ha participat en el projecte Linguanet Europa, un centre 
de recursos virtual i multilingüe al servei de l’ensenyament de llengües que ofereix enllaços web i 
informació sobre materials de qualitat i d’utilitat per a l’ensenyament de llengües. Durant el 2013 
s’ha avançat en la creació d’un lloc web més interactiu, Lingu@network, que estarà disponible el 
2014. Els recursos seran accessibles en deu llengües, una de les quals el català.


Catalan, a language of Europe
El 23 d’abril de 2013 es va inaugurar, a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, l’exposició “El 
Català, Llengua d’Europa”, per mostrar la vitalitat de la llengua catalana als eurodiputats. Posterior-
ment, l’exposició ha viatjat a Barcelona en el marc de la Trobada i Congrés Internacional d’Avalua-
dors de Llengua a Europa. Presenta el català com la novena llengua d’Europa i n’explica la situació 
en àmbits tan diversos com la cultura, el món socioeconòmic o l’esport. Mostra amb dades objec-
tives la vitalitat, el prestigi i la capacitat competitiva que ha assolit la llengua catalana gràcies al 
conjunt de la societat catalana i a l’acció decidida de les institucions.


Associació Europea de Terminologia (AET)
L’Associació Europea de Terminologia fomenta el plurilingüisme a través de la terminologia, i pro-
porciona una plataforma en el pla europeu que contribueix a promoure i professionalitzar l’activitat 
terminològica, millorar-ne el reconeixement i establir ponts de cooperació entre organitzacions, 
associacions i entitats en l’àrea terminològica.


El TERMCAT ocupa la secretaria executiva i la tresoreria d’aquest organisme europeu. L’any 
2013 l’equip directiu de l’AET ha fet dues reunions. Ha organitzat la VII Cimera Europea de Termi-
nologia i els Premis Internacionals de Terminologia.


Cooperació del TERMCAT amb altres xarxes de terminologia  
nacionals i internacionals


— AETER, Associació Espanyola de Terminologia


— IITF, Institut Internacional de Terminologia i Recerca 


— INFOTERM, Centre Internacional de Terminologia 


— REALITER, Xarxa Panllatina de Terminologia 


— RITERM, Xarxa Iberoamericana de Terminologia


— SCATERM, Societat Catalana de Terminologia
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Els territoris de parla catalana han de disposar d’espais i d’instruments per col·laborar, per com-
partir informació, projectes i recursos, i per promoure la llengua.
Com es va fer en el període 2003-2004, després de deu anys, la Direcció General de Política 


Lingüística, un cop realitzada l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013 (EULP 2013) a Cata-
lunya, ha impulsat el desenvolupament d’enquestes territorials amb institucions i entitats dels ter-
ritoris de llengua catalana, per disposar de dades de tot el domini lingüístic. Amb aquesta finalitat i 
en el marc de la II Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, s’ha constituït un 
grup d’experts d’institucions de tots els territoris: Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció 
General de Política Lingüística i de l’Idescat; Govern d’Andorra; Institut Franco-Català Transfron-
terer; Universitat de Perpinyà; Universitat de les Illes Balears; Universitat Autònoma de Barcelona; 
Universitat de Lleida; Universitat de Barcelona (CUSC); Espai Llull; Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua; Institut d’Estudis Demogràfics; Societat Catalana de Sociolingüística (IEC), i CRUSCAT, que han 
acordat fer enquestes simultàniament amb una metodologia compartida.


La II Jornada ha permès fer balanç general de la situació de la llengua, conèixer les principals 
tendències sociolingüístiques i preveure’n alguns escenaris de futur.


D’altra banda, s’han dut a terme les accions següents:


• Cooperació en l’acreditació de coneixements de català amb organització de proves i establi-
ment d’equivalències.


• Suport al programa Voluntariat per la llengua i al cicle CINC de cinema infantil; cessió d’ús de 
les plataformes Parla.cat i Aula mestra.


• Creació d’una plataforma web del portal Llengua catalana, amb presència a les xarxes socials, 
de suport i difusió de les iniciatives per la unitat de la llengua.


• Promoció de la incorporació d’entitats de tot el territori al cens d’entitats per al foment de la 
llengua catalana.


• Impuls de la Beca Joan Veny. Recerca sobre diversitat i estandardització lingüístiques, a través 
de l’Institut Ramon Muntaner.


• Extensió de Parla.cat i Aula mestra (Xarxa Vives, Ajuntament de Perpinyà, Diputació de Valèn-
cia, Obra Cultural Balear, Escola Valenciana, Govern d’Andorra, entitats de la Franja d’Aragó).
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L ’actuació del Govern a la resta de l’Estat se centra en activitats de difusió cultural.
A més dels cursos al Centre Cultural Blanquerna, i el suport a les universitats de l’Estat espanyol 


des de l’Institut Ramon Llull, s’han dut a terme les actuacions següents:


• Celebració de la Setmana de la Cultura Catalana al Centre Cultural Blanquerna.


• 4.950 persones de la resta de l’Estat espanyol es van inscriure per primer cop a cursos de català 
a través de la plataforma Parla.cat.


• Parla.cat va rebre 144.983 visites provinents de la resta de l’Estat espanyol.


• Cooperació i intercanvi d’informació en el marc del Protocol de col·laboració entre la Genera-
litat de Catalunya, el Govern basc, la Xunta de Galícia i les Illes Balears. Reunió a Santiago de 
Compostel·la (octubre de 2013).
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La llengua de signes catalana (LSC)


L ’octubre del 2013 s’ha constituït el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, òrgan d’as-
sessorament, consulta i participació social en la política lingüística del Govern en relació amb 


la llengua de signes catalana. Aquest òrgan es va crear com a desplegament del que estableix la Llei 
17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana, aprovada el 2010. Té les funcions següents:


• Estudiar i analitzar, a instàncies del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la difu-
sió de la llengua de signes catalana.


• Assessorar el Govern sobre els mitjans adequats per complir els objectius previstos en la Llei 
17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana.


• Avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a la llengua de signes catalana 
impulsades per l'Administració de la Generalitat.


La Llengua de signes catalana a l’ensenyament


• La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament, ofereix educació bilin-
güe LSC/català a l’ensenyament obligatori en 7 centres a Barcelona, Sabadell i Girona.


• També hi ha 47 centres d’agrupament d’alumnat sord que són centres docents d’educació  
infantil, primària i secundària obligatòria de referència, per a l’escolarització de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials derivades d’una sordesa. Disposen del suport de logopedes 
dels centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i de mestres d’audició i 
llenguatge (MALL).


• En l’ensenyament no obligatori (batxillerat i cicles formatius superiors), es disposa d’un intèr-
pret de suport fins a 15 hores a la setmana per alumne. El 2013, 45 alumnes han fet ús del servei 
en 23 centres de Catalunya.
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de la Llengua de Signes 


Catalana { }
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Ensenyament reglat postobligatori i ocupacional 


• El Departament de Benestar Social i Família el 2013 ha atorgat 3 ajuts (servei d’intèrpret i guia 
intèrpret) per a l’alumnat amb deficiència auditiva o auditiva i visual, més gran de 16 anys.


• L’IES Consell de Cent de Barcelona ofereix formació professional d’intèrprets i guies intèrpret 
en llengua de signes catalana.


Ensenyament universitari


• El Departament d’Economia i Coneixement ha convocat la línia anual de subvencions a les 
universitats del sistema català per impulsar projectes que garanteixin la igualtat d’oportunitats 
per a estudiants amb discapacitat. 


• La Universitat Pompeu Fabra ha iniciat l’itinerari de llengua de signes catalana al grau de lingüís-
tica aplicada. El 2013 s’han graduat els 4 primers estudiants en l’itinerari de llengua de signes 
catalana del grau de traducció i interpretació que ofereix aquesta universitat.


• La Universitat de Barcelona ha ofert un curs d’extensió de nivell A1 de LSC i prepara el nivell 
A2 per al curs 2014-2015.


• La Universitat Autònoma de Barcelona posa a l’abast dels estudiants la Guia bàsica per a la 
comunicació en LSC. Signem.


La Generalitat de Catalunya ha iniciat, el 2013, cursos de formació bàsica de LSC: un curs pilot 
adreçat al personal del Departament de Cultura i un taller de LSC adreçat a mossos d’esquadra.


Serveis en llengua de signes catalana


• L’Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona ofereix un servei d’intèrpret en LSC. L’any 2013 ha fet 
110 serveis amb interpretació en LSC.


• El Departament de Justícia ofereix un servei d’interpretació en LSC als tribunals de justícia de 
Catalunya. L’any 2013 s'han fet 149 serveis d’interpretació.


• S’han ofert serveis d’interpretació a les rodes de premsa del Govern, al Simposi Internacional 
sobre Drets Lingüístics i als Premis Pompeu Fabra.


• El Museu Nacional d’Art de Catalunya disposa d’un servei gratuït de videoguia de llengua de 
signes (PDA amb pantalla tàctil que reprodueix vídeos signats en llengua de signes catalana, 
castellana i internacional, i amb subtítols en català, castellà i anglès).


• TVC ofereix els butlletins informatius del matí (TV3 i 3/24) i el Telenotícies vespre del Canal 3/24 
interpretat en LSC. Ha emès 17.723 hores subtitulades en català per a persones sordes, que 
representen el 50,6 % de les hores d’emissió dels diferents canals.
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L’occità, aranès a l’Aran


Les dades sobre l’aranès s’han elaborat a partir de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013. 
La població analitzada a la Val d’Aran és la que hi resideix de 15 anys i més: 8.617 persones, que 


representen el 85,4 % del total de la població. Pel que fa a la composició per lloc de naixement, la 
població de 15 anys i més presenta una proporció més reduïda de nadius a la Val d’Aran que la de totes 
les edats. Així, 2.604 (30,2 %) han nascut a l’Aran, 1.939 (22,5 %) són nascuts a la resta de Catalunya, 
1.969 (22,9 %) són nascuts a la resta de l’Estat i 2.105 (24,4 %) han nascut a l’estranger.


La població de l’Aran
D’acord amb el Padró municipal d’habitants de 2013, la població de la Val d’Aran és de 10.090 per-
sones, de les quals 3.648 (36,2 %) han nascut a la Val d’Aran, 2.067 (20,5 %) a la resta de Catalunya, 
2.075 (20,6 %) a la resta de l’Estat i 2.300 (22,8 %) a l’estranger.


Situació 
lingüística de 
l’occità aranès


 població  % del total 
 del país de població


estrangera


Romania 662 33,4%


Marroc 207 10,4%


Algèria 158 8,0%


Bolívia 130 6,6%


França 107 5,4%


Colòmbia 90 4,5%


Portugal 87 4,4%


República  
Dominicana 74 3,7%


Argentina 60 3,0%


Equador 54 2,7%


Itàlia 40 2,0%


Altres països 312 15,7%


TOTAL 1981 100,0%


* Població amb nacionalitat estrangera


Població estrangera*  
per nacionalitats, Aran 2013


100 %


50 %


0 %


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Població segons lloc de naixement. Val d’Aran. 2000-2013 (%)


5,0 6,0 7,6 10,2 12,5 15,7 18,5 20,7 23,7 25,0 24,3 23,6 23,3 22,8


Font: Elaborat per la DGPL amb dades de l’Institut Ramon Llull.
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Els coneixements d’occità aranès
A la Val d’Aran, el percentatge de població que entén l’occità aranès ha crescut lleument, mentre que 
la resta de les habilitats s’han mantingut estables.


2013


2008


Coneixements 
d’occità aranès  
a l’Aran.  
2008-2013 (%)


El 80,7% de la població  


de la Val d’Aran entén l’occità aranès  


i el 55,6% el sap parlar{ }
Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Les persones més grans de 65 anys mostren més coneixement de l’occità aranès pel que fa a 
entendre’l i parlar-lo; en canvi, la població de fins a 30 anys és la que el sap llegir i escriure més. 


La població jove és la que  


sap llegir i escriure  
més l’occità aranès


Font: EULP 2013. Població de 15 anys i més.* Dades no significatives per al càlcul.


Coneixements 
d’aranès per grups 
d’edat. Val d’Aran. 
2013 (%)


entendre’l parlar-lo llegir-lo escriure’l


De 30 a 44 anys


De 45 a 64 anys


De 65 anys i més


De 15 a 29 anys
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Llengua habitual
L’occità aranès és la llengua habitual del 17,6 % de la població de la Val d’Aran (gairebé 1.500 perso-
nes), el català ho és per al 16,4 % (1.400 persones), el castellà per al 55,1 % (més de 4.600 persones) i 
el 10,6 % té altres llengües habituals o combinacions de llengües (900 persones).


Des del 2008 hi ha hagut una disminució de la població que té l’occità aranès com a llengua 
habitual, el català s’hi manté estable i el percentatge d’altres llengües o combinacions ha minvat.


Font: EULP 2013. Població de 15 anys i més.


No consta


Català 


Aranès


Castellà


Altres llengües  
i combinacions
de llengües


Llengua habitual  
a l’Aran. 
2008-2013 (%)


2013


2008


17,6 %


23,4 %


16,4 %


16,0 %


55,1 %


38,0 %


10,6 %


22,4 %
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La població escolar
Es mantenen els percentatges d’alumnat estranger (15,2 %) i augmenta lleument el percentatge 
d’alumnat de la resta de l’Estat (6,3 %) a les escoles de l’Aran durant el curs 2013–2014.


Procedència  
de l’alumnat de  
les escoles de l’Aran.  
2011-2014


Catalunya 


Espanya


Altres


2011-2012 2012-2013 2013-2014


16,4 % 14,9 % 15,1 %100 %
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0 %


78,6 %


6,3 %


79,4 %


5,8 %


76,7 %


7,0 %


Font: Estudi sus immigracion e lengua enes esòles dera Val d’Aran. Conselh Generau d’Aran.
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El castellà (37 %) és la llengua més freqüent de l’alumnat de les escoles de l’Aran, seguit de 
l’aranès sol o combinat amb el català i el castellà (32,5 %).


Llengua inicial  
de l’alumnat de les 
escoles de l'Aran. 
2011-2014 (%)


Font: Conselh Generau d’Aran. Estudi sus immigracion e lengua enes escòles dera Val d’Aran.


* inclou l’aranès sol i amb el català i/o el castellà
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L ’occità aranès és la llengua vehicular de l’ensenyament a la Val d’Aran i també una assignatura cur-
ricular de la formació reglada que garanteix que els infants residents en aquest territori l’aprenguin. 
L’ensenyament de l’aranès als adults a la Val d’Aran és una competència del Conselh Generau 


d’Aran, que l’exerceix amb el suport econòmic del Departament de Cultura.


• El curs 2013-2014 el Conselh Generau d’Aran ha organitzat 4 cursos dels nivells A, A1, B i C a 
Vielha, 3 cursos a Barcelona i 2 a Lleida, amb un total de 142 persones inscrites.


• L’any 2013 s’han donat d’alta 319 alumnes al curs d’aranès en línia. Des de l’any 2010 hi ha hagut 
un total de 1.365 alumnes.


Fora del territori de l’Aran també s’organitzen cursos amb el suport del Departament de Cultura.


• El Cercle d’Agermanament Occitano-Català, amb el suport del Departament de Cultura, ha 
organitzat 6 cursos d’occità a Barcelona, amb 61 persones inscrites, i com a activitat de sensi-
bilització ha organitzat la Dictada Occitana a Barcelona, amb una participació de 62 persones.


• La Universitat de Lleida ofereix el grau d’estudis catalans i occitans. L’any 2013, 30 alumnes han 
cursat el grau amb la menció de llengua i literatura occitanes.


• El programa Voluntariat per la llengua va néixer l’any 2013 per practicar el català a través de la 
conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla 
català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. L’any 
2008 va ser adoptat per l’Aran i des d’aleshores s’han fet 56 parelles lingüístiques en aranès.


Promoció del 
coneixement  
de l’aranès


203 
persones 
inscrites  


als cursos d’aranès 
per a adults


{ }


1.350 alumnes  
al curs d’aranès en línia{ }
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Mòstra de Cinèma Occitan
La 7a Mòstra de Cinèma Occitan 2013, organitzada per la Direcció General de Política Lingüística, 
ha ofert creacions audiovisuals, a Catalunya i a Occitània, amb la col·laboració d’institucions i em-
preses catalanes i occitanes. 


La 7a edició ha augmentat el nombre de localitats d'exhibició, que ha arribat a 19 (11 l’any 
2012), i d’espectadors, que ha superat els 1.000. La Mòstra manté el repte de ser present a l’espai 
occità, a Catalunya (Vielha, Barcelona, Lleida, la Seu d’Urgell i Cassà de la Selva), a l’Estat francès 
(Tolosa, Bordèu, Rodés, Pàmias, Mossolens, Isla de Baish, Samatan, Vic en Fresenac, Aush, Plasença, 
Masseuva, Montalban, Besièrs) i a Ostana (Itàlia).


Premis Llanterna Digital
A la 7a edició dels Premis s’han presentat 35 curtmetratges, 6 dels quals han estat en llengua occita-
na i 29 en català. Es convoquen cinc premis en les categories següents: centres d’educació primària 
i secundària, membres de la comunitat universitària i categoria oberta.


Els Premis Llanterna Digital són una iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de 
Lleida, integrada per la Direcció General de Política Lingüística; el Consorci per a la Normalització 
Lingüística, CNL de Lleida; els Serveis Territorials d'Ensenyament, de Salut i de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya; el Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida; l’Escola Oficial d’Idiomes de 
Lleida, i el Servei Lingüístic de Comissions Obreres. Els guardons fomenten l’ús del català i de l’oc-
cità a través de curtmetratges, elaborats per alumnat de secundària o universitari, que promoguin 
una reflexió sobre el fet lingüístic, i s’adrecen a tots els membres de les comunitats lingüístiques 
catalana i occitana d’arreu del món. 


Foment de l’ús
de l’aranès


7a Mòstra 
de Cinèma 


Occitan a 19 localitats
{ }
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L’aranès als mitjans de comunicació
Des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es contribueix a l’acostament i foment del 
coneixement i l’ús de l’aranès entre la ciutadania, a través de la programació radiofònica i televisiva.


Al mitjà radiofònic:


• L’informatiu en aranès a Catalunya Informació. Bloc d’informació general de 30 minuts que 
s’emet diàriament.


• Aran, meddia aranés a Catalunya Informació. L’actualitat de la Val d’Aran en aranès d’una hora 
de durada.


Al mitjà televisiu:


• Roda informativa en aranès del 3/24. 15 minuts diaris d’informació general.


• Desconnexió en aranès al TN Comarques de TV3. 7-8 minuts al TN Comarques de divendres des 
de la Val d’Aran.


A través de l’espai propi en aranès http://www.tv3.cat/aran es pot accedir a tots els continguts 
i també a d’altres com ara contes en aranès.


Concursos literaris 
L’any 2013, organitzats per l’Àrea de Cultura i Política Lingüística del Conselh Generau d’Aran, s’han 
convocat:


• La XXIII edició dels Premis Literaris Mn. Condò Sambeat, amb un total de 247 obres presenta-
des, adreçada a participants entre 9 i 17 anys.


• La XIII edició dels guardons Aran de Literatura, per a persones de 18 anys o més, a la qual s’han 
presentat 21 obres. 


Setmana Occitanocatalana
El Conselh Generau d’Aran ha organitzat la XII Setmana Occitanocatalana, dedicada al centenari 
de la mort de Frederic Mistral. S’hi ha presentat el Diccionari català-occità, dels professors Patrici 
Pojada i Claudi Balaguer.


L’aranès,  
present a la 


programació 
radiofònica  
i televisiva


{
}
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Traductor automàtic català–occità–aranès-castellà
El servei de traducció automàtica català-occità i castellà-occità en ambdós sentits de traducció és 
accessible des del web de la Generalitat i permet traduir textos en línia. Aquest servei es pot incor-
porar als webs com a botó de traducció.


Durant el 2013 s’han traduït 13.261.242 paraules. Des del 2008 hi ha hagut 238.058 peticions de 
servei.


direccions de traducció nombre de paraules traduïdes


català > occità  6.407.763


occità > català 774.836


català > aranès 620.248


aranès > català 319.917


castellà > occità 757.225


occità > castellà 773.484


castellà > aranès 2.199.469


aranès >castellà 1.408.300


Font: Direcció General de Política Lingüística.
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El marc legal


Al llarg del 2013 hi ha hagut novetats normatives que afecten directament o indirectament el 
català i l’occità aranès, que es presenten a continuació, juntament amb qüestions pendents de 


resolució, desenvolupament o aplicació. 


Toponímia
L’Ajuntament de Roda de Berà ha promogut l’adequació de l’anterior denominació del municipi 
(Roda de Barà) a la normativa lingüística i a la tradició toponomàstica catalana. D’acord amb 
això, el DOGC núm. 6287, de 7 de gener de 2013, ha publicat la Resolució GRI/2935/2012, de 27 
de desembre, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Roda de Barà, que 
passa a denominar-se Roda de Berà.


Nova regulació dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions  
de consum / Decret 121/2013, de 26 de febrer
La regulació a Catalunya dels fulls oficials de reclamació i denúncia es va fer, per primera vega-
da, mitjançant el Decret 171/1991, de 16 de juliol, que va establir un model unificat de fulls de 
reclamació i alhora va determinar una relació d’establiments que estaven obligats a tenir-ne. Els 
fulls oficials actuals tenen en compte la nova regulació legal en matèria de consum continguda 
en la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya i han d’estar disponibles en 
català, castellà i, si escau, en anglès. A la Val d’Aran, també en occità.


Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Decret 148/2013, de 2 d’abril
Amb la nova regulació dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya, aquests 
premis incorporen l’occità, aranès a l’Aran, com a llengua d’expressió a prendre especialment 
en consideració, juntament amb el català, a l’hora de seleccionar els autors susceptibles de ser 
premiats. D’altra banda, els Premis Nacionals de Cultura permeten també que eventualment es 
premiïn autors amb obres la llengua d’expressió de les quals no sigui el català ni l’occità.


Modificació dels premis Pompeu Fabra / Ordre CLT/197/2013, de 25 de juliol 
Aquesta modificació comporta l’establiment del caràcter biennal dels premis, precisa que es 
poden atorgar a persones físiques o jurídiques i reordena l’enumeració de les categories dels 
premis, sense modificar-les. 


Normativa
corresponent
a l’any 2013


Normativa 
catalana
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Modificació del premi Robèrt Lafont / Ordre CLT/182/2013, de 23 de juliol 
Mitjançant aquesta Ordre es precisa que el premi es pot atorgar a qualsevol persona física o jurí-
dica i se n’estableix el caràcter biennal.


Institut d’Estudis Aranesi / Decret 12/2014, de 21 de gener
L’any 2013 s’ha impulsat la tramitació del Projecte de decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis 
Aranesi el caràcter d’acadèmia i autoritat lingüística de l’occità, llengua pròpia a la Val d’Aran i 
oficial a Catalunya.


Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMQE)
Sobre la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, el Govern de la Generalitat ha sol·licitat un dicta-
men al Consell de Garanties Estatutàries. La sol·licitud d’aquest dictamen respon a la consideració 
del Govern que aquest text legal altera, de manera negativa, la distribució competencial en matèria 
d’educació. El Govern creu que la LOMQE afecta negativament, entre d’altres, les competències 
en la fixació de currículums, les relatives a l’avaluació final i les que regulen les llengües cooficials.


Pel que fa al règim lingüístic, es considera que la LOMQE no reconeix el que hi ha establert a 
Catalunya, de manera que qüestiona un model en què el català és la llengua normalment empra-
da i en què els currículums han de garantir el ple coneixement de les dues llengües al final de 
l’etapa obligatòria. 


Consell d’Europa. Carta europea de les llengües regionals o minoritàries 
El Comitè d’Experts del Consell d’Europa va emetre, el 24 d’octubre de 2012, l’informe relatiu al 
compliment, per part de l’Estat espanyol, de la Carta europea de les llengües regionals o mino-
ritàries. Amb vista a l’elaboració del següent informe del Consell d’Europa, el Departament de 
Cultura ha tramès al Govern espanyol el “Quart informe periòdic sobre el compliment de la Carta 
europea de les llengües regionals o minoritàries del Consell d’Europa a Catalunya”, corresponent 
al període 2010-2012. El document recull els aspectes següents:


a) Actualització de les dades sobre la situació i el coneixement i ús de la llengua 
catalana i la llengua occitana. 


b) Exposició de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya.


c) Informació sobre les novetats normatives. 


d) Denúncia dels obstacles per a l'aplicació de la Carta europea.


Normativa  
estatal


Europa
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L ’any 2013 s’han dictat 11 resolucions judicials que afecten el corpus normatiu de l’àmbit jurídic 
de la llengua catalana, sobre els temes següents:


Llengua vehicular a l’ensenyament


Interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 3 de gener i de 6 de març de 2013
La primera Interlocutòria, de 3 de gener, requereix el Departament d’Ensenyament perquè adopti les 
mesures que calguin per tal que, per al fill del recurrent, el castellà tingui la consideració de llengua 
vehicular de l’ensenyament, juntament amb el català.


La segona resolució judicial, de 6 de març, desestima els recursos de reposició interposats, pel 
pare de l’alumne i per la Generalitat, contra la Interlocutòria damunt dita, de 3 de gener. A més, 
aquesta segona Interlocutòria, de 6 de març, precisa que no n’hi ha prou amb una atenció individua-
litzada de l’alumne en qüestió, sinó que les mesures educatives que s’adoptin s’han d’aplicar també 
a la resta de condeixebles de la mateixa classe.


Sentència del Tribunal Suprem de 19 de febrer de 2013. Secció 4a
La sentència desestima el recurs de cassació interposat contra la Interlocutòria de 8 de març de 2012 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, al seu torn, resolia favorablement, de manera 
parcial, el recurs de reposició interposat per la Generalitat de Catalunya contra una altra Interlocu-
tòria, de 28 de juliol de 2011, del mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 


Com a conseqüència, es manté que la Generalitat de Catalunya ha de prendre les mesures con-
venients perquè l’ensenyament que reben els fills del recurrent inicial tingui el castellà com a llengua 
vehicular, com a reconeixement d’una situació jurídica individualitzada. Tanmateix, la sentència 
rebutja que les mesures indicades s’hagin d’aplicar a tot el sistema d’ensenyament a Catalunya. 


Sentència del Tribunal Suprem de 26 de febrer de 2013. Secció 4a
La sentència desestima el recurs de cassació interposat contra la Sentència de 29 de maig de 2012 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que reconeixia el dret del fill del recurrent, menor 
d’edat, a ser escolaritzat, també, amb el castellà com a llengua vehicular, juntament amb el català. 


Sentència del Tribunal Suprem de 24 de setembre de 2013. Secció 4a
La sentència desestima el recurs de cassació interposat contra la Sentència de 29 de maig de 2012 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que considerava també el castellà, juntament amb el 
català, llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya i, en conseqüència, declarava que s’apliqués 
aquest criteri a la filla del recurrent. Així mateix, la sentència ara confirmada reconeixia el dret del 
demandant a rebre també en castellà les comunicacions i circulars del centre escolar. 


Activitat 
jurisdiccional
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Sentència del Tribunal Suprem de 19 de novembre de 2013. Secció 4a
La sentència estima parcialment el recurs de cassació interposat contra la Sentència de 29 de maig de 
2012 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la mesura que aquesta sentència no declara 
el dret a rebre l’educació infantil en la llengua a què optin els pares. En conseqüència, declara el dret 
de la filla dels demandants a rebre l’educació infantil en castellà. 


Reglament d’ús de la llengua catalana de la Diputació de Girona


Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 6 de març de 2013. Sala Contenciosa 
Administrativa. Secció 5a
D’entrada, el Tribunal declara inadmissible el recurs presentat per l’entitat recurrent pel que fa a 
diversos dels articles impugnats, per manca de legitimació de la part recurrent. Pel que fa a la resta, 
afirma la legalitat de bona part dels preceptes impugnats i, alhora, declara nuls, parcialment o ínte-
gra, altres preceptes del Reglament impugnat (articles 2, 5.2, 6.1, 6.2 i 13 del Reglament). Aquests 
articles fan referència a l’ús preferent del català, a la càrrega del ciutadà d'explicitar la seva opció 
lingüística mitjançant una petició formal expressa, a la publicació de les disposicions generals en 
català i a l’obligació dels càrrecs de l’Administració municipal d’expressar-se normalment en català. 


Reglament per a l’ús de les llengües catalana i occitana aranesa a la Diputació de Lleida 


Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 6 de març de 2013. Sala Contenciosa 
Administrativa. Secció 5a
Igual que en la Sentència relativa al Reglament d’ús de la Diputació de Girona, el Tribunal declara 
inadmissible el recurs presentat per l’entitat recurrent pel que fa a diversos dels articles impug-
nats, per manca de legitimació de la part recurrent. Seguint també la sentència esmentada, que, al 
seu torn, es remetia explícitament als criteris establerts en la sentència dictada pel mateix Tribunal  
sobre el Reglament d’ús de l’Ajuntament de Barcelona, afirma la legalitat de bona part dels preceptes 
impugnats i, alhora, declara nuls, parcialment o íntegra, altres preceptes del Reglament (articles 2, 5.2, 
5.3, 7, 8 i 14 del Reglament). Aquests articles fan referència a la càrrega del ciutadà d'explicitar la seva 
opció lingüística mitjançant una petició formal expressa i a la publicació de les disposicions generals 
en català. Hi ha un error en la declaració de nul·litat de l’article 2, ja que aquest precepte no conté 
cap referència al suposat motiu pel qual se’l declara nul, que seria el caràcter preferent del català.
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Llei de la funció pública balear


Sentència del Tribunal Constitucional 165/2013, de 26 de setembre de 2013
Desestima el recurs interposat pel Grup Parlamentari Socialista del Senat contra diversos precep-
tes de la Llei del Parlament de les Illes Balears 9/2012, de 12 de juliol, per la qual es modifica la Llei 
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els articles 
impugnats, ara confirmats, eliminen l’exigència general d’un determinat nivell de coneixement de 
català com a requisit per accedir a l’Administració o per ocupar qualsevol lloc de treball, equiparen 
l’ús del castellà amb el català a l’Administració, pel fet que hi eliminen el mandat de l’ús normal del 
català, i estableixen que els topònims balears poden tenir com a forma oficial la catalana o la catalana 
i la castellana conjuntament.


Reconeixement de la llicenciatura de filologia catalana


Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 15 de gener de 2013
Resol favorablement el recurs interposat per Acció Cultural del País Valencià contra dues ordres de la 
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, de 6 de maig de 2009, per les quals es convoquen 
processos selectius per a professors i mestres. Les dues ordres no preveien que el títol de llicenciat en 
filologia catalana eximís de fer la prova de coneixements de valencià, la qual cosa el tribunal declara 
nul·la. La sentència recorda l’abundant jurisprudència existent, en el mateix sentit de reconèixer que 
el títol de filologia catalana ha de figurar en les llistes de titulacions que eximeixen de fer la prova per 
acreditar els coneixements de valencià.


Anul·lació de la disposició que permetia als alumnes triar la llengua dels exàmens


Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 22 de març de 2013
La sentència, com a conseqüència del recurs interposat per Escola Valenciana, anul·la l'article 3.5 
de l'Ordre 19/2011, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, que establia que “En 
els centres pertanyents a la xarxa plurilingüe amb independència de l'idioma en què s’impartisca 
cada una de les àrees, matèries o mòduls no lingüístics les distintes ensenyances, l'alumnat tindrà 
dret a realitzar les proves d'avaluació de caràcter parcial o final, si n’hi ha, en castellà o en valencià, 
decisió que adoptarà exclusivament l’alumne o l’alumna, o son pare, sa mare o els tutors legals, si 
és menor d'edat”.
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Contenciosos oberts – Recursos d’inconstitucionalitat
L’any 2013, en el marc normatiu, continuen en litispendència diversos recursos d’inconstitucionalitat 
interposats contra lleis catalanes amb una regulació lingüística significativa.


Llei de l’occità, aranès a l’Aran
La Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, impugnada davant el Tribunal Constitu-
cional l’any 2012, ha continuat sense que s’hi hagi dictat sentència.


Un dels trets remarcables en matèria de llengua de l’Estatut d’autonomia de 2006 és la refe-
rència a l’occità, i a la varietat aranesa, amb la declaració del seu caràcter d’oficial a tot Catalunya. 
L’Estatut remet a un futur desplegament legal l’abast i el contingut d’aquesta oficialitat, cosa que es 
va esdevenir amb l’aprovació de la Llei 35/2010. 


Enguany, mitjançant una interlocutòria del Tribunal Constitucional de 14 de desembre de 2011, 
es va acordar de mantenir la suspensió dels articles 2.3, 5.4 i 7 i 6.5 quant a la preferència de l’ús de 
l’occità, aranès a Aran. 


Llei d’educació 
La Llei d’educació 12/2009, de 10 de juliol, desenvolupa el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que 
en l’article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de 
llengua pròpia.


El mateix 2009 es va presentar al Tribunal Constitucional un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei, promogut per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels 
Diputats. Els articles impugnats que regulen el règim lingüístic educatiu són, bàsicament, els que pre-
veuen determinar el currículum de l’ensenyament de les llengües (art. 9.2), l’acollida personalitzada 
en català als alumnes nouvinguts (art. 10.2), el règim lingüístic als centres educatius de l’Aran (art. 
17), la formació del professorat (art. 109) i el coneixement del català per a l’ingrés a la funció pública 
docent (art. 119). El 2013 encara no s’ha dictat sentència en el recurs esmentat.
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Llei del Codi de consum de Catalunya
La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, dedica els articles 121-2 i 128-1 als 
drets lingüístics de les persones consumidores, l’article 211-5 als requisits lingüístics de les relacions 
de consum i l’article 331-6 a les infraccions dels drets lingüístics. Amb el nou text legal s’incrementa 
la capacitat de l’Administració de la Generalitat per dur a terme la seva tasca supervisora i, per tant, 
les seves potestats sancionadores i de disciplina de mercat. Contra aquesta Llei es van interposar dos 
recursos d’inconstitucionalitat, sobre els quals el 2013 encara no s’ha dictat sentència:


— El Recurs d’inconstitucionalitat núm. 7611-2010, presentat pel Partit Popular al Tribunal 
Constitucional i admès a tràmit el 3 de novembre de 2010. Els articles impugnats fan referèn-
cia a la llengua de l’atenció oral i escrita als consumidors, i a la llengua de la documentació i 
les informacions necessàries per al consum i l’ús adequats dels béns i serveis adreçades als 
consumidors.


— El Recurs d’inconstitucionalitat núm. 7418-2010, interposat pel Defensor del Poble contra 
l’article 128-1 de la Llei, relatiu als drets lingüístics de les persones consumidores. Va ser 
admès a tràmit el 3 de novembre de 2010.


Llei del cinema
La Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema, estableix el marc normatiu que regeix la indústria cinema-
togràfica i audiovisual pel que fa, entre altres qüestions, a la producció, la distribució, la comercialit-
zació i l’exhibició d’obres cinematogràfiques i audiovisuals; als aspectes relacionats amb el foment, la 
preservació i la difusió del patrimoni cinematogràfic, i al foment de l’oferta cinematogràfica original, 
doblada i subtitulada en català.


Amb l’objectiu de garantir de manera efectiva el dret d’opció lingüística de la ciutadania de 
Catalunya en aquest àmbit, la Llei preveu, amb caràcter general, que quan s’estreni un llargmetratge 
cinematogràfic a Catalunya, doblat o subtitulat, les empreses distribuïdores hauran de distribuir el 
50 % de totes les còpies en versió en llengua catalana i hauran de respectar aquest equilibri lingüístic 
en la publicitat que se’n faci.


El 2010 es va interposar el Recurs d’inconstitucionalitat núm. 7454-2010 contra la Llei, promo-
gut pel Grup Parlamentari Popular i admès a tràmit pel Tribunal Constitucional el 3 de novembre de 
2010. Els articles impugnats fan referència a l’obligació de les empreses distribuïdores i exhibidores 
de distribuir i exhibir, respectivament, el 50 % de les còpies analògiques dels films en versió catalana, 
i també a l’obligació d’incorporar l’accés lingüístic en català a les còpies en suport digital. Finalment, 
s’impugnen els articles que regulen el règim sancionador. 


El 2013 no s’ha dictat, encara, la sentència corresponent a aquest recurs. Cal recordar, també, el 
dictamen emès l’any passat per la Comissió Europea sobre el caràcter discriminatori de l’article 18 de 
la Llei. El 2013 el dictamen esmentat no ha comportat, de moment, cap canvi en la normativa catalana.
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Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
La Llei 10/2010, de 7 de maig, reflecteix la idea d’entendre l’acollida no com el procés d’integració 
complet, sinó com la primera etapa d’un procés que dura diversos anys. En aquest sentit, no pretén 
fer la relació dels drets de cada àmbit (educació, salut, ensenyament lingüístic, treball, etc.), sinó 
que regula el dret sectorial que li és propi, el dret a rebre un servei d’acollida, incloent-hi la formació 
lingüística. L’article 9, apartats 2, 4 i 5, amb previsions lingüístiques, va ser impugnat, el 2010, per la 
Defensora del Poble davant el Tribunal Constitucional. Aquests apartats de l’article 9 fan referència, 
principalment, al català com a llengua comuna i vehicular de l’acollida, d’acord amb la condició de 
llengua pròpia que té.


El 2013 no s’ha dictat, encara, la sentència corresponent a aquest recurs.
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Drets i deures lingüístics i principis rectors de les polítiques públiques en matèria  
de llengua pel que fa a les administracions públiques i els ens vinculats d’àmbit estatal
Quant als òrgans constitucionals i els tribunals d’àmbit estatal, l’article 33.5 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya introdueix un genèric dret d’ús del català davant els òrgans constitucionals i els 
òrgans jurisdiccionals amb competència sobre tot el territori estatal. Tanmateix, l’efectivitat d’aquest 
precepte depèn de la introducció dels canvis necessaris en normes estatals com ara el Reglament 
del Congrés, la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, les lleis processals, etc. No hi ha hagut cap 
novetat legislativa en aquest sentit durant el 2013.


Projecció exterior. Ús oficial limitat de llengües
Després d’un procés negociador entre els vint-i-cinc estats membres, el 13 de juny del 2005 el Con-
sell de Ministres de la Unió Europea va aprovar unes conclusions que recullen la possibilitat d’un 
ús oficial limitat en les institucions i els organismes comunitaris de llengües que no siguin les que 
tenen la consideració de llengües oficials i de treball de les institucions europees. D’acord amb les 
conclusions del Consell, el Govern espanyol, i també qualsevol altre estat membre, pot demanar la 
conclusió d’acords administratius amb les diverses institucions i organismes de la Unió.


El 2013 encara es mantenen les dificultats de compliment dels acords administratius subscrits 
fins ara amb els diferents organismes (Consell, Comissió, Comitè de les Regions, etc.) que haurien de 
permetre, en general, que es fessin en català la publicació dels actes adoptats mitjançant codecisió del 
Parlament Europeu i el Consell, les intervencions orals en les sessions del Consell i, si escau, d’altres 
institucions o òrgans de la Unió i, finalment, les relacions per escrit entre els ciutadans espanyols 
que ho vulguin i els òrgans i institucions de la Unió.


Reglaments d’ús local a les administracions públiques i ens vinculats
L’article 9.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que les corporacions 
locals i les universitats han de regular l’ús del català en l’àmbit de les seves competències mitjançant 
l’aprovació de reglaments adequats als manaments i als principis d’aquesta Llei. Hi ha, en aquest sen-
tit, una part d’ens locals que encara no han elaborat el seu reglament. Enguany s’ha dictat sentència 
sobre el Reglament d’ús de la llengua catalana de la Diputació de Girona i sobre el Reglament per a 
l’ús de les llengües catalana i occitana aranesa a la Diputació de Lleida, que havien estat impugnats. 
Es pot veure la informació sobre aquestes dues sentències en l’apartat de jurisprudència. 


El 2013 s’ha aprovat definitivament el Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament 
de Sant Climent de Llobregat.


Regulació pendent 
de desenvolupar


Estat


Europa


Catalunya
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País Valencià


a) Ensenyament
Enguany s’ha publicat l’Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament 
en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la 
Comunitat Valenciana. Aquest disposició desplega el Decret 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, 
pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana, 
que va introduir el trilingüisme en aquesta etapa de l’ensenyament valencià. 


b) Funció pública
S’ha aprovat el Decret 32/2013, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula el règim jurídic del 
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en l'àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana. Aquesta disposició preveu que, en la provisió dels llocs de treball dels funcionaris 
esmentats, hi pugui figurar com un mèrit el coneixement del valencià, sens perjudici que les 
entitats locals el considerin com a requisit en les bases de les seves convocatòries.


c) Toponímia
Durant el 2013 dos municipis han adoptat oficialment la denominació en valencià: la Serratella 
i Callosa d’en Sarrià. Dos més han optat per la denominació bilingüe valencià/castellà: es tracta 
de Vilallonga/Villalonga i Montroi/Montroy.


d) Ràdio Televisió Valenciana
Especialment transcendent cal considerar l’aprovació de la Llei 4/2013, de 27 de novembre, 
de la Generalitat, de supressió de la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió d’àmbit 
autonòmic, de titularitat de la Generalitat, així com de dissolució i liquidació de Radiotelevisió  
Valenciana. Efectivament, aquesta Llei comporta la desaparició total de l’oferta pública en  
valencià tant dels serveis de radiodifusió com dels de televisió.


e) Universitat
El Decret 67/2013, de 7 de juny, del Consell, de modificació del Decret 116/2010, de 27 d'agost, 
del Consell, pel qual es van aprovar els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, restitueix 
a aquests Estatuts, per imperatiu judicial, els esments a l’àmbit lingüístic català i a la denomi-
nació del valencià com a català en l’àmbit acadèmic, que havien estat suprimits pel Govern de 
la Generalitat Valenciana.


Altres 
territoris de 
parla catalana: 
canvis 
normatius
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Illes Balears


a) Funció Pública
S’ha publicat la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes  
Balears. De manera congruent amb el que preveu la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, la Llei 4/2013 elimina el requisit de coneixement de la llengua catalana per als poli- 
cies locals, que sí que figurava en l’anterior Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les  
policies locals de les Illes Balears.


b) Toponímia
En consonància també amb la modificació de la Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització 
lingüística a les Illes Balears, duta a terme per la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 
el Consell Insular de Menorca ha adoptat l’Acord, de 18 de novembre de 2013, pel qual s’aprova 
el canvi de nom oficial de la ciutat de Maó pel de Maó-Mahón.


c) Certificats de català
Com a complement del Decret 6/2012, de 3 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements 
de llengua catalana, de l’any passat, enguany es publica l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura 
i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats 
equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura 
i Joventut.


d) Llei audiovisual
La Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes Balears, considera que els usuaris tenen dret 
que la comunicació audiovisual inclogui una programació en obert que reflecteixi la diversitat 
cultural i lingüística de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 


e) Reglaments d’ús lingüístic
Cal assenyalar 3 reglaments que s’han aprovat enguany: el Reglament d'ús de les llengües  
catalana i castellana al Consell Insular de Menorca, el Reglament d'ús del català i el castellà a 
l'Ajuntament de Maó i el Reglament municipal de normalització lingüística de l’Ajuntament 
de Capdepera. El Reglament de Capdepera segueix, bàsicament, el model que inspira la gran 
majoria dels reglaments d’ús lingüístic vigents, tant a les Balears com a Catalunya, que es basen 
en el principi de propietat de la llengua catalana i, per tant, estableix l’ús preferent d’aquesta 
llengua per part de la corporació municipal. Els altres dos reglaments, en canvi, i com ja es des-
prèn de la seva denominació, tendeixen més aviat a una bilingüització de l’activitat municipal.
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f) Ensenyament trilingüe
Hi ha hagut, en la normativa reguladora de l’ensenyament balear, un canvi de paradigma. El 
Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres 
docents no universitaris de les Illes Balears, ha de comportar, a grans trets, la introducció d’una 
llengua estrangera, la qual cosa bona part de la comunitat educativa considera que pot anar en 
detriment de l’adquisició de la competència en llengua catalana que el sistema anterior assegu-
rava. D’altra banda, el Govern balear, davant la suspensió cautelar parcial del Decret, acordada 
per via judicial, ha fet ús d’un mitjà excepcional, com és el Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, 
pel qual s’adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 
2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris 
de les Illes Balears, a fi d’evitar la suspensió acordada mitjançant interlocutòria judicial.


Aragó
El 2013 la norma més important que s’ha aprovat pel que fa a la regulació lingüística ha estat la Llei 
3/2013, de 9 de maig, d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies 
d’Aragó. L’única llengua reconeguda amb plenitud en la Llei és el castellà, mentre que el català i 
l’aragonès hi són anomenats mitjançant circumloquis (llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental  
i llengua aragonesa pròpia de les àrees pirinenca i prepirinenca, respectivament). A més, en coherèn-
cia amb l’afavoriment de les anomenades modalitats lingüístiques, la Llei preveu la possibilitat que en 
els diferents municipis hi hagi una denominació pròpia de la llengua diferent del castellà que s’hi parli.


En un sentit positiu cal assenyalar la publicació de les dues disposicions següents:


a) Ordre de 22 d’agost de 2013, de la consellera d’Educació, Universitat, Cultura i Esport, per 
la qual s’estableixen les titulacions i certificacions que, amb referència als nivells que estableix 
el Marc comú europeu de referència per a les llengües, acrediten el coneixement d’idiomes 
en l’àmbit de les competències del Departament d’Educació, Universitat, Cultura i Esport del 
Govern d’Aragó. Entre els idiomes per als quals s’estableixen equivalències, hi figura el català.


b) Ordre de 3 d’octubre de 2013, del conseller de Presidència i Justícia, per la qual es disposa la 
publicació del protocol de coordinació entre el Govern d’Aragó i la Generalitat de Catalunya, 
per al desenvolupament d’accions coordinades en matèria d’educació. El conveni preveu l’en-
senyament del català.
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Aquest capítol inclou la despesa que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha destinat l’any 
2013 a actuacions de política lingüística dins de cada àmbit.
El pressupost que la Generalitat de Catalunya ha destinat el 2013 a la Direcció General de Política 


Lingüística, sense incloure-hi les despeses del capítol 1 (atribuïdes al personal), ha estat de 27.648.064 
euros. La diferència entre el pressupost aprovat i l’executat s’explica per les mesures de contenció 
pressupostària aplicades pel Govern.


La taula següent mostra l’evolució del pressupost aprovat i executat de la Direcció General de 
Política Lingüística, sense el capítol primer ni les aportacions addicionals, des del 2001.


El pressupost


annexos


Evolució  
del pressupost  
de la Direcció 
General de Política 
Lingüística


exercici pressupost increment increment pressupost 
 aprovat respecte a acumulat des de executat 
  l’any anterior l’any 2000  


2001 12.698.972 € 0,95 % 0,95 % 12.774.121 € 


2002 13.462.250 € 6,01 % 7,02 % 14.266.752 € 


2003 14.660.391 € 8,90 % 16,54 % 15.117.974 € 


2004 17.517.149 € 19,48 % 39,25 % 17.941.518 € 


2005 21.715.035 € 23,96 % 72,63 % 22.979.929 € 


2006 27.030.240 € 24,47 % 114,88 % 31.402.520 € 


2007 27.841.147 € 2,99 % 121,33 % 29.925.870 € 


2008 28.397.970 € 2,00 % 125,76 % 30.995.183 € 


2009 27.731.698 € -2,34 % 120.46 % 28.808.672 € 


2010 30.711.446 € 10,74 % 144,15 % 31.760.162 € 


2011 28.262.310 € -7,97 % 124,68 % 27.943.889 € 


2012 28.398.064 € 0,48 % 126,16 % 23.033.630 € 


2013 27.648.064 € -2,64 % 132,52 % 23.172.618 € 
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annexos D’altra banda, el pressupost dels departaments de la Generalitat destinat a actuacions de foment 
de l’ús de la llengua catalana, en els seus àmbits respectius, ha estat de 34.244.358,53 euros.


La quantia global que la Generalitat de Catalunya ha destinat a actuacions de política lingüística 
durant l’exercici 2013 ha estat de 93.518.304,94 euros.


En la taula següent es desglossa, per departaments, el pressupost de la Generalitat corresponent 
al 2013 destinat a incrementar l’ús social de la llengua catalana.


Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística
Del pressupost de la Direcció General de Política Lingüística destaca el finançament del Consorci per 
a la Normalització Lingüística i del Consorci TERMCAT.


departament pressupost


Cultura  59.273.946,10 €
Presidència    7.048.514,53 €
Economia i Coneixement  3.511.104,16 €
Benestar Social i Família  1.308.174,40  €
Ensenyament  20.562.724,66  €
Empresa i Ocupació  462.471,44  €
Justícia  1.351.369,34  €
TOTAL 93.518.304,94 €


Aportació al Consorci per la Normalització Lingüística per atendre’n  
les despeses de funcionament (formació, assessorament i dinamització)  15.714.936,18 € 


Aportació al Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT per atendre’n   
les despeses de funcionament 1.110.961,43 € 


Aportació a l’Institut Ramon Llull per atendre les despeses corresponents   
a la Fira Internacional d’Idiomes i Cultures Expolangues i per contribuir 
al finançament de les despeses de funcionament 206.562,06 € 


Aportació a l’Institut d’Estudis Catalans per al finançament de les despeses   
de funcionament de l’Àrea de Llengua 633.776,15 € 


Aportació al Conselh Generau d’Aran per donar compliment a l’Acord de   
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran  
per al desplegament de la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, d’occità, aranès a l’Aran 60.000,00 €
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annexos Subvencions i ajuts per al foment del coneixement i l’ús de la llengua catalana
Cal tenir present que, a partir d’aquest any 2013, totes les subvencions, per concurrència pública o 
derivades d’un conveni de col·laboració, s’han tramitat a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC).


Convocatòria 2013 de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos de la llengua catalana a Catalunya. Entitats sense finalitat de lucre 350.000,00 €


Convocatòria 2013 de subvencions per a iniciatives d’empreses adreçades a promoure els usos de la llengua catalana a Catalunya 200.000,00 €


Convocatòria 2013 de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana 1.288.186,25 €


Conveni 2013 amb Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer, per a la realització d’activitats relacionades amb l’extensió de l’ús social de la  
llengua catalana en tots els àmbits i arreu dels territoris de parla catalana. Conveni finançat amb les aportacions d’altres departaments. Anualitat 2013 590.000,00 €


DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 114.000,00 €


DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 108.000,00 €


DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 26.000,00 €


DEPARTAMENT DE CULTURA 124.000,00 €


DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA   88.000,00 €


DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ   114.000,00 €


DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 16.000,00 €


Conveni 2013 de col·laboració amb la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya per augmentar la presència del català  
i difondre i impulsar la subtitulació al català en els festivals de cinema i vídeo de Catalunya 100.000,00 €


Subvenció a l'empresa Sherlock Films, SL, per al projecte Verdi Kids durant l'any 2013, per oferir a nens i pares cinema d'animació en català amb  
un contingut que transmeti valors humans i socials 22.000,00 €


Subvenció al Centre Català del PEN Club (PEN Català) per al finançament de les despeses derivades de les activitats del PEN Català en matèria de drets lingüístics 30.000,00 €


Subvenció a la Societat d'Onomàstica per al finançament de les despeses derivades de l'elaboració d'un pla per a la promoció, el desenvolupament  
i la difusió del patrimoni onomàstic de Catalunya 9.000,00 €


Subvenció al Cercle d’Agermanament Occitano-Català per al projecte d’activitats de foment de la llengua occitana a Catalunya 19.500,00 €


Subvenció al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC) en compliment de l'addenda núm. 1 a l'Acord marc de col·laboració entre el 
Departament de Justícia, el CICAC i el Departament de Cultura per a l'impuls conjunt d'accions de foment de l'ús del català en l'àmbit de l'advocacia, del 2013 32.000,00 €


Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, per al finançament de les despeses derivades de la realització del diploma de postgrau en llengua  
catalana: correcció de textos orals i escrits 1.500,00 €
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annexos Aportacions de la Direcció General de Política Lingüística a projectes gestionats  
per altres departaments de la Generalitat de Catalunya


Departament de Cultura
En el pressupost del Departament de Cultura s’inclou l’activitat de foment de la Institució de les 
Lletres Catalanes, i les subvencions atorgades per mitjà de l’Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) per al foment d’activitats artístiques i culturals. Del pressupost de l’ICEC per al suport a la 
creació, la promoció i la difusió cultural, destaquen les subvencions al sector audiovisual, les arts 
visuals, la música, les arts escèniques i l’àmbit editorial. S’hi han inclòs les subvencions a projectes 
que fomenten l’ús del català, tant si el fet que l’activitat es faci en català és un requisit com si és un 
criteri de valoració per atorgar la subvenció (28.065.185,10 euros).


Amb relació a la Institució de les Lletres Catalanes, atesa la dificultat de separar les despeses 
corresponents al foment de la llengua de les corresponents al foment de la literatura, s’hi ha inclòs 
el total dels ajuts a la creació literària i a la traducció al català d’obres en altres llengües, i també a 
les campanyes “Al vostre gust” i “Itineraris de lectura”, destinades a la promoció i la difusió de la 
literatura catalana.


De les actuacions gestionades directament pel Departament cal esmentar també la línia d’ajuts 
organitzada a través del sistema d’adquisició bibliotecària, que té com a objectiu el suport a la pro-
ducció editorial en català i en occità, mitjançant el foment de la lectura i una presència més gran de 
les novetats editorials a les biblioteques públiques de Catalunya (1.730.000,00 euros).


També s’hi ha inclòs l’import que l’Institut Ramon Llull destina als programes de foment de la 
llengua catalana a l’exterior, principalment el corresponent a l’ensenyament de la llengua a les uni-
versitats que formen part de la Xarxa d’estudis catalans a l’exterior (1.633.750,00 euros).


Secretaria d’Universitats i Recerca, per a la convocatòria d’ajuts INTERLINGUA.  
Ajuts al manteniment i l’actualització dels espais d'autoaprenentatge  
de llengua catalana 60.000,00 €


Secretaria d’Universitats i Recerca, per a les activitats de la Comissió  
Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana 12.000,00 €


Institut Ramon Muntaner, per a les activitats d'investigació i foment de l'ús  
del català en els territoris de parla catalana 6.000,00 €
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Departament de la Presidència
El pressupost del Departament de la Presidència inclou l’activitat dels quatre grans àmbits de com-
petències del Departament: la Secretaria de Comunicació, la Secretaria d’Afers Exteriors, la Secretaria 
General de l’Esport i, conjuntament, la Secretaria del Govern i la Secretaria General.


Pel que fa al pressupost de la Secretaria de Comunicació, destaquen les subvencions per a pro-
jectes i actuacions relacionats amb el suport als mitjans de comunicació en català o aranès i al foment 
i la consolidació de l’espai català de comunicació (6.163.658 euros).


De la Secretaria d’Afers Exteriors destaca l’actuació amb les comunitats catalanes de l’exterior 
i el suport econòmic als 144 cursos de llengua catalana de diferents tipologia i nivells en 53 casals 
catalans de 25 països (118.590,00 euros).


Amb referència a la Secretaria General de l’Esport, s’informa de la subvenció de 756.830,00 euros 
corresponent al conveni entre el Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya per a la promoció de la normalització lingüística de les organitzacions esportives catalanes 
i en la pràctica esportiva dels seus membres.


També s’hi inclouen les activitats de la Delegació de la Generalitat a Madrid i el servei d’inter-
pretació en LSC de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona.


Departament d’Economia i Coneixement
Inclou l’aportació de la Secretaria d’Universitats i Recerca d’1.422.848,59 euros a l’Institut Ramon 
Llull per al manteniment de la xarxa de lectorats de català de les universitats d’arreu del món, i la 
convocatòria INTERLINGUA per a ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i 
ús de les llengües en l’àmbit universitari. L’import destinat a projectes i actuacions en l’àmbit de la 
llengua catalana d’aquesta convocatòria ha estat de 286.328,75 euros. Les transferències a les uni-
versitats catalanes, en el marc del finançament per objectius, relatiu a la millora de les competències 
lingüístiques en llengua catalana, sumen un total d’1.283.400,00 euros. El pressupost del Departament 
també inclou les subvencions corresponents a ajuts per discapacitats auditives de la convocatòria 
UNIDISCAT 2013, que ha estat de 63.114,73 euros. S'hi ha de comptar a més la subvenció del Departa-
ment a l'Institut Joan Lluís Vives, que representa i coordina l'acció conjunta de les 21 universitats dels 
territoris de parla catalana en ensenyament superior, recerca i cultura (Xarxa Vives d'Universitats), 
per un import de 67.870 euros i també l'aportació de la SUR al conveni CIFALC (18.157,68 euros) i la 
transferència a la Direcció General de Política Lingüística per la cessió de la plataforma Parla.cat a 
les universitats catalanes durant l'any 2013 (25.000 euros).


Departament de Benestar Social i Família
Del Departament de Benestar Social i Família cal destacar el finançament dels cursos de català adreçats 
a la població nouvinguda, els cursos d’alfabetització i els cursos a les entitats de persones immigrades.


Així mateix, també s’hi ha inclòs la despesa destinada a les actuacions relacionades amb la 
llengua de signes catalana. L’import total de la despesa ha estat d’1.308.174,40 euros.


annexos
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Departament d’Ensenyament
El pressupost del Departament d’Ensenyament recull les aportacions destinades a les aules d’acollida 
de l’alumnat nouvingut i el servei d’interpretació en LSC per als alumnes que cursen ensenyament 
no obligatori.


Departament de Justícia
En el pressupost que el Departament de Justícia destina al foment de l’ús del català destaquen les 
retribucions del personal que es dedica a la dinamització lingüística a les oficines judicials: suport i 
assessorament lingüístic als òrgans judicials, i altres actuacions per introduir el català en el funcio-
nament ordinari de la justícia i l’organització de la formació lingüística del personal de l’àmbit del 
dret. També en aquest cas s’hi ha inclòs la despesa derivada de la interpretació en llengua de signes 
catalana als tribunals de justícia de Catalunya. L’import total executat ha estat d’1.351.369,34 euros.


Departament d’Empresa i Ocupació
El pressupost del Departament d’Empresa i Ocupació inclou les despeses derivades del conveni 
signat entre el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Consorci per a la Normalització Lingüística 
per a la realització de formació en català per a persones a l’atur els anys 2013 i 2014. L’import per a 
l’exercici 2013 ha estat de 290.601,01 euros.


annexos
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Estructura institucional


annexos


Estructura 
institucional Els departaments de la Generalitat de Catalunya, i els organismes i empreses que en depenen, 


per mitjà de diferents unitats, porten a terme l'aplicació sectorialitzada de la política lingüística 
del Govern, i procuren la concertació i la implicació dels sectors socials i d'activitat del seu àmbit 
de competències. La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura dirigeix i 
coordina la política lingüística de la Generalitat de Catalunya.


Direcció General de Política Lingüística
La Direcció General de Política Lingüística és l’òrgan d’anàlisi, direcció, planificació, coordinació i 
execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya i li corresponen les funcions següents:


a) Analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de 
Catalunya d'acord amb la normativa vigent.


b) Vetllar per l'aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions 
i mesures dels diversos departaments.


c) Fixar els criteris d'usos lingüístics institucionals en relació amb les llengües oficials a Cata-
lunya.


d) Elaborar les propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb la política lingüística  
i amb el foment de la llengua catalana i informar sobre els projectes normatius de caràcter  
general que s'hi relacionen que promouen els departaments de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya.


e) Promoure l'ensenyament de la llengua catalana a la població adulta i convocar i administrar 
les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de català a Catalunya i les proves per 
a l'habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català 
i viceversa, així com emetre els certificats o títols corresponents.


f) Desenvolupar polítiques tendents a fomentar els usos de la llengua catalana en tots els àmbits 
de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català. 


g) Impulsar, a través dels estudis i les estadístiques oficials, l'elaboració del mapa sociolingüístic 
català i promoure l’anàlisi de la variable lingüística en els estudis socials d'altres àmbits.


h) Impulsar i coordinar les actuacions relacionades amb la política lingüística i amb el foment 
de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya, si escau, a través del Consorci 
per a la Normalització Lingüística.
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annexos i) Promoure el diàleg, la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matè-
ria de política lingüística, especialment en l’àmbit territorial de la comunitat lingüística catalana.


j) Difondre en l’àmbit internacional les polítiques lingüístiques impulsades a Catalunya com 
a referent d'èxit en la protecció i el foment de llengües no hegemòniques i en la gestió de la 
diversitat lingüística.


k) Promoure el diàleg social en matèria de política lingüística, en col·laboració, si escau, amb el 
Consell Social de la Llengua Catalana, i assolir un consens favorable a l'ampliació dels usos del 
català en tots els àmbits de la societat catalana.


l) Impulsar els treballs de la Comissió Tècnica de Política Lingüística i coordinar la Xarxa Tècnica 
de Política Lingüística, per tal de garantir l'acció interdepartamental i transversal de la política 
lingüística del Govern.


m) Impulsar i coordinar, a través del Centre de Terminologia TERMCAT, les activitats terminolò-
giques relacionades amb la llengua catalana i vetllar per la difusió i l'aplicació de la terminologia 
que elabora aquest centre.


n) Col·laborar amb l'Institut d'Estudis Catalans per facilitar i impulsar l'aplicació de la norma-
tiva lingüística.


o) Cooperar amb l'Institut Ramon Llull en la seva tasca de projecció i difusió de la llengua  
catalana fora del domini lingüístic.


p) Fomentar l'ús, la difusió i el coneixement de la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, 
d'acord amb el que estableixen l'article 21 i la disposició addicional segona de la Llei 35/2010, 
d'1 d'octubre, de l’occità, aranès a l'Aran, i promoure les relacions exteriors amb els territoris 
del domini lingüístic occità en l’àmbit de la llengua i dels productes culturals que s'hi expressen, 
en col·laboració amb el Consell General d'Aran.


q) Dirigir, planificar, dur a terme la coordinació interdepartamental i implementar la política 
lingüística amb relació a la difusió i el foment de la llengua de signes catalana, de manera que 
es garanteixi la participació social en el seu disseny a través del Consell Social de la Llengua de 
Signes Catalana, així com impulsar, a través de l'Institut d'Estudis Catalans, la seva normativit-
zació; sens perjudici, pel que fa a l'ús d'aquesta llengua com a suport a la comunicació, de la 
normativa que en matèria d'accessibilitat estableixi el departament competent.
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El 21 de juliol de 2011, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret 371/2011, 
de 19 de juliol, d’organització transversal de la política lingüística.


D'acord amb aquest Decret, la Comissió Tècnica de Política Lingüística és l’òrgan col·legiat  
encarregat de garantir, mitjançant la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, l'aplicació homogènia per 
part de tots els departaments de l'Administració de la Generalitat de la normativa lingüística i dels 
acords que adopti el Govern en aquesta matèria, així com d'acordar els mecanismes de cooperació 
en la implantació de polítiques lingüístiques interdepartamentals. La Comissió pot fer propostes al 
Govern en relació amb les mesures en matèria de política lingüística que consideri oportunes.


Xarxa Tècnica de Política Lingüística
La Xarxa Tècnica de Política Lingüística té per objecte donar suport tècnic a la Direcció General de 
Política Lingüística i a la Comissió Tècnica de Política Lingüística en cadascun dels departaments 
de l'Administració de la Generalitat. La Xarxa Tècnica s'adscriu a la Direcció General de Política 
Lingüística.


Està formada per personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya destinat als diferents 
departaments, entitats autònomes i d'altres ens dependents de l'Administració de la Generalitat, en 
el nombre necessari per al compliment de les seves funcions, amb un mínim de dues persones per 
departament.


Comissió de Toponímia
La Comissió de Toponímia es va crear mitjançant el Decret 59/2011, de 23 de gener, com a òrgan 
d'assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya.
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Consorci per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística té com a finalitat fomentar el coneixement i l'ús de la 
llengua catalana en tots els àmbits. Amb aquest objectiu, organitza cursos de català per a persones 
adultes, i ofereix un conjunt de serveis i recursos a empreses, organitzacions, ens locals i particulars, 
per facilitar-los l'ús del català.


El CPNL és un ens públic amb personalitat jurídica pròpia, creat l'any 1989 per la Generalitat de 
Catalunya i dinou ajuntaments. Actualment en formen part la Generalitat de Catalunya, noranta-cinc 
ajuntaments, trenta-set consells comarcals i la Diputació de Girona. Les diputacions de Lleida i de 
Tarragona hi col·laboren per mitjà de subvencions als serveis comarcals de català del seu territori o 
amb acords de col·laboració per programes específics d'acolliment lingüístic i d'altres.


El CPNL presta els seus serveis de forma descentralitzada a través d'una xarxa territorial forma-
da per vint-i-dos centres de normalització lingüística. Els centres tenen autonomia funcional i són 
governats per uns consells de centre que presideix una persona representant de les corporacions 
locals consorciades. Els centres poden abraçar un sol municipi, més d'un, una comarca o diverses 
comarques i s'estructuren en serveis comarcals de català, serveis locals de català i oficines de català. 
En total hi ha 146 punts d'atenció al públic al territori.


TERMCAT
El TERMCAT és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística.


El Centre de Terminologia TERMCAT té com a finalitat coordinar les activitats terminològiques 
relatives a la llengua catalana, promoure i elaborar recursos terminològics i garantir-ne la disponibi-
litat, i col·laborar en la promoció i el desenvolupament de productes d'enginyeria lingüística en què 
la terminologia té una especial incidència, amb l'objectiu de contribuir a la difusió i la implantació 
de la terminologia científica i tècnica en els diferents llenguatges d'especialitat.


annexos
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annexos Institut Ramon Llull
L'Institut Ramon Llull és un organisme públic creat amb l'objectiu de promoure a l'exterior els estudis 
de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits en 
català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la 
música, les arts visuals, el disseny o l'arquitectura.


L'Institut Ramon Llull forma part de la Fundació Ramon Llull, juntament amb la Generalitat 
de Catalunya, el Govern d'Andorra, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l'Alguer, el Consell 
General dels Pirineus Orientals, la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull i els ajuntaments de la 
Xarxa de municipis i entitats balears pel Ramon Llull. Té la seu a Andorra.


Per tal d'acomplir els seus objectius, s'ocupa de:


a) Promoure l'ensenyament del català i de la cultura que s'hi expressa a les universitats i altres 
centres d'estudis superiors, així com afavorir-ne els estudis i la investigació.


b) Promoure l'ensenyament del català fora de l’àmbit universitari, sobretot en aquells indrets 
de fora del domini lingüístic en què l’existència de grups de persones provinents de les comu-
nitats autònomes consorciades o les relacions històriques, culturals o comercials ho aconsellin.


c) Promoure la difusió a l'exterior del coneixement de la literatura que s'expressa en llengua 
catalana per mitjà del foment i el suport a les traduccions a altres llengües i de les accions de 
promoció exterior pertinents.


d) Promoure la difusió del pensament, l'assaig i la investigació a l'exterior mitjançant el foment  
i el suport a les traduccions a altres llengües, l'organització de trobades, seminaris i intercanvis, i 
altres accions de promoció exterior dins l’àmbit acadèmic, intel·lectual i científic internacional.


e) Promoure i donar suport a les societats de catalanística a l'exterior i a les seves iniciatives, 
projectes i actuacions.


f) Promoure la projecció exterior de la creació cultural pròpia de les comunitats autònomes con-
sorciades, en totes les seves modalitats, gèneres i expressions mitjançant les accions i estratègies 
de promoció exterior adequades, el foment de la internacionalització de les manifestacions 
artístiques d’excel·lència, el suport a la circulació a l'exterior d'artistes i obres i la difusió del 
coneixement del patrimoni artístic propi de les comunitats autònomes consorciades.


g) Promoure les relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes 
de projecció de la cultura, de dins o fora del domini lingüístic.
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annexos Consell Social de la Llengua
El Consell Social de la Llengua Catalana, creat l'any 1991, és l’òrgan d'assessorament, consulta i par-
ticipació social en la política lingüística desenvolupada o impulsada pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. L'any 2000 es va modificar el decret de creació d'aquest òrgan amb la finalitat d'adaptar-lo 
al marc normatiu establert per la Llei 1/1998, i l'any 2005 es va reformar novament mitjançant el 
Decret 116/2005, de 14 de juny, del Consell Social de la Llengua Catalana, que en regula les funcions, 
la composició, els òrgans i el funcionament actuals.


D'acord amb el Decret 116/2005, el Consell Social de la Llengua Catalana té atribuïdes les fun-
cions següents:


a) Avaluar els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern de la Generalitat i, en 
especial, l'informe anual que preveu l'article 39.3 de la Llei de política lingüística. Amb aquesta 
finalitat, el Consell elabora anualment un dictamen sobre les actuacions realitzades o impul-
sades l'any anterior pel Govern de la Generalitat.


b) Estudiar i analitzar, a instància del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la 
promoció de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat.


c) Dictaminar sobre els projectes d'instruments de planificació lingüística general que hagin 
de ser aprovats pel Govern.


d) Proposar al Govern l'elaboració d'estudis i dictàmens, i l'adopció de mesures adequades als 
objectius generals de la Llei de política lingüística.


e) Qualsevol altra que les lleis o els reglaments li atribueixin.
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annexos Consell Social de la Llengua de Signes Catalana
El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana es va crear l’octubre de 2012 com a desplegament 
del que estableix la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana. S’ha constituït el 
2013. És l'òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística desplegada o  
impulsada pel Govern de la Generalitat en relació amb la llengua de signes. Té les funcions següents:


a) Estudiar i analitzar, a instàncies del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la difusió 
de la llengua de signes catalana, tenint present el principi d'un ús no sexista de la llengua de signes.


b) Assessorar el Govern sobre els mitjans adequats per complir els objectius previstos en la Llei 
17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana.


c) Avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a la llengua de signes catalana 
impulsades per l'Administració de la Generalitat.


El Consell està presidit pel conseller de Cultura i integrat per 14 membres, dels quals 7 són en 
representació de la Generalitat, i 7 en representació de les entitats del sector, professionals i persones 
usuàries de la llengua de signes catalana.


Institut d’Estudis Catalans
L'Institut d'Estudis Catalans és una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte 
l’alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana. L’Institut té la 
seu central a Barcelona i delegacions dins el seu àmbit geogràfic d’actuació (Perpinyà, Castelló de  
la Plana, Alacant, Lleida, Palma i Valencia).


El Reial decret 3118/1976, de 26 de novembre, va atorgar reconeixement oficial a l’Institut d’Es-
tudis Catalans com a corporació acadèmica, científica i cultural, l’àmbit d’actuació de la qual s’estén 
a les terres de llengua i cultura catalanes. Mitjançant la Resolució de 17 de maig de 2001 es va publicar 
en el DOGC la modificació global dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans. D’altra banda, d’acord 
amb la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana, l’IEC és també la institució acadè-
mica que determina les normes lingüístiques de la llengua de signes catalana.


Per portar a terme les seves funcions, l’Institut d’Estudis Catalans s’estructura en seccions, i la 
Secció Filològica acompleix la funció d’acadèmia de la llengua catalana que l’Institut té encomanada. 
Aquesta funció comporta l’estudi científic de la llengua, l’establiment de la normativa lingüística i el 
seguiment del procés d’aplicació d’aquesta normativa en l’àmbit que li és propi: les terres de llengua 
i cultura catalanes.


La Secció Filològica s’estructura internament en sis comissions: Comissió de Lexicografia,  
Comissió d’Onomàstica, Comissió de Gramàtica, Comissió del Català Estàndard, Comissió de Trans-
cripció i Transliteració de Noms Propis i Comissió de Publicacions.


La Secció Filològica té quatre societats filials: la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la 
Societat Catalana d’Estudis Clàssics, la Societat Catalana de Sociolingüística i la Societat Catalana 
de Terminologia.
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Altres 
institucions


Conselh Generau d’Aran
El Conselh Generau d'Aran és la institució principal de govern de la Val d'Aran. El formen el Síndic, 
el Ple i la Comissió d'Auditors de Comptes. Constitueix l'estructura administrativa pròpia de la Val 
d'Aran establerta per la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sota el règim especial de la Val d'Aran.


El Conselh Generau és competent en les matèries que s'inclouen en la llei reguladora del règim 
especial i la resta de lleis aprovades pel Parlament i les facultats que la pròpia llei li atribueix.


La llengua occitana, denominada aranès a la Val d'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori  
i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen l'Estatut d'autonomia de 2006 i la Llei 35/2010, 
d'1 d'octubre, de l’occità, aranès a l'Aran.


El Conselh Generau té plena competència en tot el que fa referència al foment i a l'ensenyament 
de l’aranès i de la seva cultura, d'acord amb les normes de caràcter general vigents a tot Catalunya 
en el terreny de la política lingüística i educativa.


Institut d’Estudis Aranesi
L'Institut d'Estudis Aranesi és la institució d'assessorament tècnic i científic de la Val d'Aran i del 
Conselh Generau d'Aran.


L'Institut d'Estudis Aranesi es reuneix en diferents seccions, que tenen com a finalitat l'elabora-
ció de projectes i recerques relacionades amb la temàtica pròpia de cada secció, les quals proposen 
estudis i resolucions referents al seu àmbit de treball.


Les seccions que té són: Secció Lingüística, Secció d'Estudis Jurídics i Secció d’Història.
La funció de la Secció Lingüística és elaborar projectes i dur a terme investigacions sobre l’aranès, 


llengua occitana a l'Aran, o sobre la llengua occitana en general.


Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès
El Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès, constituït el 30 de maig de 2012, d’acord amb les 
previsions de la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, és un òrgan paritari integrat 
per la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran. 


Aquest Consell té per objecte impulsar i fer el seguiment de les actuacions necessàries per  
garantir el finançament i la coordinació de polítiques lingüístiques amb relació a l’occità aranès. 
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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 9 de setembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Andreu Morillas Antolín, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 22/2014, relatiu al Consorci 
Sanitari Integral, exercicis 2009, 2010 i 2011. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 26 de setembre de 2014 
 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització del sector públic de Catalunya, 
emet aquest informe arran de les funcions que li són encomanades per la Llei 18/2010, del 
7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 


Aquesta fiscalització té l’origen en l’aplicació del que disposa l’article 71 del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya. 


1.1. OBJECTE I ABAST 


L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de regularitat de l’activitat economicofinancera 
del Consorci Sanitari Integral (CSI) corresponent als exercicis 2009, 2010 i 2011. 


Els objectius fixats s’adrecen a avaluar que l’entitat presenta la informació economicofinan
cera conforme als principis comptables que li són d’aplicació i que ha desenvolupat la 
seva activitat d’acord amb la legalitat vigent. En concret, s’han fiscalitzat els estats i 
comptes anuals dels diferents exercicis de l’àmbit temporal de l’informe, l’àrea de 
contractació i les despeses de personal. 


També, s’ha fet el seguiment de les observacions fetes per la Sindicatura en l’informe 
29/2009, Consorci Sanitari Integral, exercici 2007 (en endavant informe 29/2009). 


En l’apartat de conclusions es fan constar les observacions i les recomanacions sobre el 
treball realitzat. 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 


El treball de fiscalització s’ha desenvolupat d’acord amb els principis i normes d’auditoria 
aplicables al sector públic i ha inclòs totes aquelles proves i procediments d’auditoria que 
s’han considerat necessaris per obtenir evidències que permetessin manifestar les con
clusions d’aquest informe. 


El treball de fiscalització s’ha realitzat sense limitacions, excepte pel que fa a la fiscalització 
de l’execució pressupostària de les operacions de cada exercici. 


1.3. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.3.1. Creació i objecte 


El Consorci Sanitari Integral és una entitat jurídica pública, de caràcter associatiu, dotada 
de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres. 
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L’evolució històrica fins a arribar a la configuració dels anys fiscalitzats està continguda en 
l’informe de la Sindicatura de Comptes 29/2009, Consorci Sanitari Integral, exercici 2007. 


Els estatuts vigents del CSI són els aprovats per l’Acord de Govern del 17 de maig del 
2005 i publicats mitjançant la Resolució SLT/1770/2005, del 18 de maig. 


Segons l’article segon d’aquests estatuts, l’objectiu i finalitats del CSI són l’execució d’ac
tivitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació. En 
el si del CSI, les entitats consorciades han de treballar conjuntament en la planificació, or
denació, avaluació i coordinació dels centres, serveis i establiments de salut pública i 
d’atenció sanitària, sociosanitària i social, de responsabilitat pública, que desenvolupen, 
totalment o parcialment, la seva activitat dins dels respectius àmbits competencials. 


1.3.2. Estructura organitzativa 


El govern del CSI correspon als òrgans establerts en el capítol 2 dels estatuts: el Consell 
Rector, la Presidència, la Vicepresidència, el conseller o consellera delegada, la Direcció 
General i les comissions de seguiment.  


El Consell Rector és l’òrgan de govern superior del CSI i està format per setze membres 
nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades. La seva composició és la 
següent: 


• Deu representats del Servei Català de la Salut (CatSalut)  


• Dos representats de l’Institut Català de la Salut (ICS) 


• Un representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 


• Un representant de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 


• Un representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat 


• Un representant de la Creu Roja 


La Generalitat de Catalunya té una posició dominant en el Consell Rector del CSI mit
jançant el CatSalut i l’ICS. Tanmateix, el CatSalut, que té la majoria de drets de vot, va 
decidir que a partir de l’any 2011 no cobriria quatre places de les que té assignades dins 
el Consell. 


Al Consell Rector li correspon, entre altres funcions, l’orientació general de les activitats del 
Consorci dins dels objectius estatutaris i la consegüent aprovació d’un pla general i plans 
pluriennals d’actuació; l’aprovació del pla d’inversions i els projectes d’obres, d’instal·la
cions i de serveis, i l’aprovació de les condicions generals d’accés als llocs de treball i 
règim de prestació de funcions, plantilles, remuneracions i convenis col·lectius. També li 
correspon aprovar els comptes anuals i la Liquidació del pressupost anual. 
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Correspon al president o presidenta del CSI, entre altres funcions, representar institucio
nalment el Consorci; supervisar les seves activitats; elevar el projecte de pressupost anual i 
les seves modificacions per a la seva aprovació pel Consell Rector i formular la proposta 
de reglament de règim interior. 


El vicepresident o vicepresidenta del CSI té, entre altres funcions, suplir el president o 
presidenta i assumir les seves funcions en casos de vacant, absència o malaltia. 


Entre altres funcions el conseller o consellera delegat té la de representar administrativa
ment el Consorci; proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans 
pluriennals d’actuació; elaborar la proposta de pressupost, d’acord amb els plans d’actua
ció aprovats; executar el pla d’inversions; exercir les facultats de contractació en matèria 
d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments; presentar anualment al Consell Rector el 
Balanç de situació i la Memòria de l’exercici i, d’acord amb el criteris del Consell Rector, 
contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal i fixar-ne 
les remuneracions. 


El director o directora general pot exercir per delegació del Conseller delegat, entre 
d’altres, les funcions següents: representar administrativament el Consorci; elaborar la 
proposta de pressupost; executar el pla d’inversions; d’acord amb el criteris del Consell 
Rector, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal i 
fixar-ne les remuneracions i exercir les facultats de contractació en matèria d’obres, 
instal·lacions, serveis i subministraments.  


Les persones que ocupen la presidència i la vicepresidència del Consell Rector són desig
nades pel CatSalut d’entre els membres del Consell Rector. Els membres del Consell 
Rector són nomenats per una durada màxima de quatre anys, però poden ser renovats per 
a nous mandats. 


El Consell Rector dels anys 2009, 2010, 2011 i fins a la sessió del 20 de juny del 2012, en 
què es varen aprovar el comptes anuals de l’exercici 2011, va estar format per les 
persones següents: 


President/a: 


Núria Marín i Martínez (Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, fins al 13.7.2011; a

partir d’aquesta data va continuar com a vocal) 

Joaquim Serrahima Viladevall (CatSalut, des del 2.3.2011 i president des del 

13.7.2011)



Vicepresident: 


Antonio Poveda i Zapata (Ajuntament Sant Joan Despí, fins al 13.7.2011, a partir 

d’aquesta data va continuar com a vocal) 

Carles Constante i Beitia (CatSalut, des del 13.7.2011) 
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Vocals: 


Josep Fité i Benet (CatSalut, fins al 5.10.2010)

Francesc Xavier Niño i Núñez (CatSalut, fins al 5.10.2010)

Isabel de Diego i Levy-Picard (CatSalut) 

Felip Burgos i Rincón (CatSalut, fins al 5.10.2010) 

Josep Maria Pons i Berengueras (CatSalut, fins al 5.10.2010)

José Vicente Muñoz i Gómez (CatSalut, fins al 5.10.2010)

Mònica Almiñana i Riqué (CatSalut, fins al 13.10.2010 en què va ser nomenada con

sellera delegada) 

Adolf Cabruja i Martínez (CatSalut, fins al 5.10.2010) 

Aleix Carrió i Millà (CatSalut, fins al 5.10.2010)

Pere Montserrat i Ollé (CatSalut) 

Marta Álvarez Daroca (CatSalut, des del 5.10.2010) 

Francesc Guifreu Jové (CatSalut, des del 5.10.2010 fins al 2.3.2011) 

Alba Benaque Vidal (CatSalut, des del 5.10.2010 fins al 2.3.2011) 

Clemente Murillo Benítez (CatSalut, des del 5.10.2010 fins al 2.3.2011) 

Maria Mercè Perea Conillas (CatSalut. des del 5.10.2010 fins al 2.3.2011) 

Maria Dolors Fernández Bosch (CatSalut. des del 5.10.2010 fins al 2.3.2011) 

Belén García Criado (CatSalut, des del 5.10.2010 fins al 2.3.2011) 

Montserrat Figuerola i Batista (ICS, des del 7.10.2010 fins al 21.3.2011) 

Joaquim Esperalba Iglesias (CatSalut, des del 2.3.2011 fins al 13.7.2011) 

Jaume Sellarés Salellas (CatSalut, des del 2.3.2011) 

Xavier Corbella i Virós (ICS, fins al 7.10.2010 i des del 21.3.2011) 

Carme Riera i Minguet (ICS, fins al 21.3.2011)

José Antonio Pujante Conesa (ICS, des del 21.3.2011) 

Rosa Boladeras i Serraviñals (Consell Comarcal del Baix Llobregat, fins al 24.11.2011) 

Joaquim Balsera i García (Consell Comarcal del Baix Llobregat, des del 18.1.2012)

Josep Marqués i Baró (Creu Roja) 



Durant els exercicis 2009, 2010 i 2011, el secretari del Consell Rector va ser el Sr. Jaume 
Olària i Sagrera. 


Fins el 13 d’octubre del 2010, el càrrec de conseller delegat va estar ocupat pel Sr. Josep 
Fité i Benet. A partir d’aquella data, va ser nomenada consellera delegada la Sra. Mònica 
Almiñana i Riqué. 


A començaments de l’exercici 2011, el càrrec de conseller delegat, juntament amb el de 
director general, ocupat pel Sr. Santiago Nofuentes Pérez, van quedar vacants i, d’acord 
amb el nou organigrama del 13 d’abril del 2011, les seves funcions les va assumir el 
gerent, Sr. Miquel Arrufat Vila, com a màxim òrgan executiu del CSI, tot i que els estatuts 
de l’entitat no inclouen la figura del gerent dins els òrgans de govern. 


Fins a l’any 2010, el CSI participava en el 100% de les societats mercantils Assistència 
Integral Sanitària i Social, SAU (AISSSA) i Sanitat Integral del Baix Llobregat, SLU (SIBLL). 
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Durant l’exercici 2010, aquestes dues societats es van dissoldre i els seus actius i passius 
es van integrar a la comptabilitat del CSI. 


L’objecte social de la Societat AISSSA era la prestació de serveis d’atenció sanitària i 
social. Aquesta societat realitzava la totalitat de la seva activitat per al CSI, d’on procedien 
tots els seus ingressos. 


El 2 de desembre del 2009, el Consell Rector del CSI va acordar dissoldre i liquidar 
AISSSA. El 5 de gener de 2010 es va rebre l’autorització del Govern de la Generalitat i 
s’atorgà al CSI l’haver social que va resultar de la liquidació.  


L’objecte social de SIBLL era prestar assistència hospitalària integrada, assistència 
especialitzada i atenció sanitària, sociosanitària i social. Així mateix, SIBLL va ser l’empresa 
encarregada de licitar i dirigir la construcció del nou hospital de Sant Joan Despí, Moisès 
Broggi. Un cop construït l’hospital i posat a disposició del CSI, el Consorci havia de fer 
aportacions anuals a SIBLL per tal que aquesta societat pogués liquidar el finançament de 
l’obra (vegeu l’apartat 2.2.2.9).1 


L’1 de juny de 2010 el CSI va rebre l’autorització del Govern de la Generalitat per a 
dissoldre la societat SIBLL. El 17 de novembre de 2010 la Junta General de socis va 
acordar la dissolució i liquidació de la societat, els saldos de liquidació de la qual es van 
incorporar al Balanç del CSI. 


1.3.3. Activitat i recursos estructurals i humans 


El CSI comprèn un conjunt de centres assistencials dels municipis de Barcelona, l’Hos
pitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de Llobregat. 


El CSI gestiona els centres següents: 


• Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí 


• Hospital Dos de Maig de Barcelona 


• Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat 


• Hospital Sociosanitari, ubicat dins de l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat 


• Residència Collblanc Companys Socials de l’Hospitalet de Llobregat 


• Residència “Francisco Padilla” de l’Hospitalet de Llobregat 


• Centre d’Assistència Primària, CAP Sagrada Família de Barcelona 


• Centre d’Assistència Primària, CAP Collblanc de l’Hospitalet de Llobregat 


• Centre d’Assistència Primària, CAP La Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat 


• Centre d’Atenció Especialitzada CAE Ronda La Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat 


1. Vegeu també l’apartat 2.4.1 de l’informe de la Sindicatura 29/2009, Consorci Sanitari Integral, exercici 2007. 
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• Centre d’Atenció Especialitzada CAE Sant Feliu de Llobregat 


• Centre d’Atenció Especialitzada CAE Cornellà de Llobregat 


• Centre de Rehabilitació ubicat a l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat 


• Centre de Rehabilitació Fontsanta de l’Hospitalet de Llobregat 


A més, el CSI presta els serveis d’acció comunitària i salut pública i d’atenció a domicili de 
l’Hospitalet de Llobregat. 


L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi es va posar en marxa el febrer del 2010. 
Dóna servei a més de 300.000 habitants d’onze municipis del Baix Llobregat i té una 
superfície de 46.128 m2. 


Durant l’any 2011, el nombre de llits en funcionament era de quatre-cents quaranta-quatre 
llits d’aguts i cent setanta de sociosanitaris. L’activitat assistencial realitzada pel conjunt 
dels tres hospitals d’aguts del Consorci durant els anys 2009, 2010 i 2011, va ser la 
següent: 


Quadre 1. Activitat assistencial 2009, 2010 i 2011 


Activitat assistencial 2009 2010 2011 
Variació 


2009-2011 % 


Altes d’aguts 


Urgències


Consultes externes, visites 


Intervencions quirúrgiques 


Parts 


Hospital de dia: sessions


19.477 


104.341 


394.038 


27.688 


1.507 


23.176 


24.635 


142.045 


508.504 


34.281 


1.489 


24.824 


25.033 


160.191 


597.901 


43.815 


1.585 


32.679 


28,5 


53,5 


51,7 


58,2 


5,2 


41,0 


Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 


Els recursos humans, en termes de jornada completa, dels exercicis 2010 i 2011, per 
centres assistencials, eren els següents: 


Quadre 2. Recursos humans, en termes de jornada completa. Exercicis 2010 i 2011 


Centre 
Nombre de 


treballadors el 2010 
Nombre de 


treballadors el 2011 Variació % 


Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 


Hospital General de l’Hospitalet 


Hospital Dos de Maig 


Hospital Sociosanitari 


Centres d’atenció primària * 


Residencies i centres de dia 


Centre de serveis compartits 


Servei d’atenció domiciliària 


795 


856 


448 


116 


179 


102 


147 


202 


979 


832 


413 


109 


177 


107 


137 


202 


23,1 


(2,8) 


(7,8) 


(6,0) 


(1,1) 


4,9 


(6,8) 


-


Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2010 i 2011. 
* Inclou els professionals de l’ICS. 
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1.3.4. Control financer 


En virtut del que estableix l’article 71.2 de la Llei de finances públiques de Catalunya i en 
compliment del Pla anual d’auditories que, per a cada exercici econòmic, aprova el 
conseller responsable en matèria d’economia i finances, la Intervenció Adjunta per a la 
Seguretat Social efectua el control financer del CSI. 


El darrer informe de control financer que l’esmentada Intervenció ha efectuat sobre el 
Consorci és l’inclòs en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2011, aprovat pel 
conseller d’Economia i Finances el 17 de gener del 2011, que correspon a l’exercici tancat 
el 2010. L’abast, els procediments i el resultat d’aquests controls es recullen en les 
instruccions de la Intervenció General del 14 de març del 2000, i les conclusions que en 
resulten per a l’any 2010 afecten els aspectes següents: seguiment de les recomanacions 
de l’informe de control financer del pla d’actuació de l’exercici 2010, contractació 
administrativa, gestió pressupostària, tancament comptable de l’exercici, operacions amb 
parts vinculades, i contractació laboral i facturació amb el CatSalut. 


Per altra banda, els comptes anuals del CSI corresponents als exercicis anuals tancats el 
31 de desembre del 2009, 2010 i 2011 van ser objecte d’una auditoria externa realitzada 
per l’empresa Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL. El 28 de maig del 2010 els auditors 
van emetre l’informe d’auditoria dels comptes anuals del CSI referits a l’exercici 2009, que 
incloïa sis excepcions: 


•	 Per manca de seguiment de l’execució pressupostària.  


•	 Per la situació de liquidació de l’entitat AISSSA, de la qual el CSI era l’únic propietari. 


•	 Per la comptabilització de la provisió del premi de fidelització sense que se’n mostrés un 
càlcul detallat. 


•	 Per la imputació en el compte de resultats de l’import cobrat durant l’exercici 2009 per la 
venda realitzada durant l’exercici 2006 del Banc de Sang i Teixits. 


•	 Per la comptabilització dels imports rebuts del CatSalut per complir el que establia el VII 
conveni de la Xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP) que restaven pendents de 
validació pel CatSalut. 


•	 Per la incertesa dels valors i criteris d’amortització dels actius de l’Hospital Dos de Maig 
que s’havien de retornar a la Creu Roja, en virtut dels acords existents en aquell 
moment. 
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El 13 de maig del 2011 els auditors van emetre l’informe d’auditoria dels comptes anuals 
de l’exercici 2010 que incloïa quatre excepcions: 


•	 Per la manca de seguiment pressupostari, igual que en l’exercici anterior. 


•	 Per la incertesa dels valors dels actius de l’Hospital Dos de Maig, com en l’exercici 
anterior. 


•	 Per una provisió per increments salarials. 


•	 Per la manca de comptabilització de l’import de la liquidació de les aportacions 
efectuades en el període 2006-2009 per complir el que establia el VII conveni de la 
XHUP, que va ser quantificat i notificat al CSI pel CatSalut. 


El 30 d’abril de 2012, els auditors van emetre l’informe d’auditoria dels comptes anuals de 
l’exercici 2011 que incloïa dues excepcions: 


•	 Per la manca de seguiment pressupostari, igual que en els dos exercicis anteriors. 


•	 Pels valors dels actius de l’Hospital Dos de Maig, similar a la dels dos exercicis 
anteriors. 


1.3.5. Informació objecte d’examen 


La informació objecte d’examen ha estat la Liquidació del pressupost, el Balanç de 
situació, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de 
fluxos d’efectiu i la Memòria corresponents als exercicis 2009, 2010 i 2011. 


Així mateix, s’ha fiscalitzat la documentació del Consorci dels anys analitzats relativa als 
procediments i despeses relacionades amb la contractació d’obres, béns i serveis, d’una 
banda, i de les retribucions del personal, de l’altra. 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


D’acord amb l’objecte i l’abast d’aquest informe, expressats en l’apartat 1.1, el treball de 
fiscalització es presenta a continuació en set apartats, que responen a la fiscalització del 
pressupost (apartat 2.1), del Balanç de situació (apartat 2.2), del Compte de pèrdues i 
guanys (apartat 2.3), de l’Estat de canvis en el patrimoni net (apartat 2.4), de l’Estat de 
fluxos d’efectiu (apartat 2.5), de la contractació (apartat 2.6) i del personal del CSI (apar
tat 2.7). 
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2.1. PRESSUPOST 


L’estat d’ingressos i l’estat de despeses dels pressupostos del CSI per als exercicis 2009, 
2010 i 2011, van ser aprovats pel Consell Rector en les sessions de l’1 d’octubre del 2008, 
per 157,60 M€, del 7 d’octubre del 2009, per 226,55 M€, i del 28 de setembre del 2011, per 
210,77 M€, respectivament. 


La Liquidació del pressupost dels exercicis fiscalitzats i els comptes anuals tancats 
d’aquests tres exercicis van ser aprovats pel Consell Rector en les sessions del 30 de juny 
del 2010, per a l’exercici 2009; del 13 d’abril del 2011, per a l’exercici 2010 i del 20 de juny 
del 2012 per a l’exercici 2011. Els respectius comptes anuals van ser tramesos a la 
Sindicatura el 29 d’abril del 2010, el 28 d’abril del 2011 i el 26 d’abril del 20122. 


La Liquidació dels pressupostos dels exercicis 2009, 2010 i 2011 així com els respectius 
resultats pressupostaris es presenten en els quadres següents. 


Quadre 3. Liquidació del pressupost del Consorci Sanitari Integral. Exercici 2009 


Estructura Grau 
Pressupost Pressupost Drets liquidació d’execució 


Ingressos  inicial Modificacions definitiu  liquidats % % 


3. Taxes i altres ingressos  152.803.322,30 0,00 152.803.322,30 152.033.031,49 96,9 99,5 


5. Ingressos patrimonials 1.262.985,05 0,00 1.262.985,05 1.297.732,20 0,8 102,8 


8. Variació d’actius financers 3.534.205,86 0,00 3.534.205,86 3.534.205,86 2,3 100,0 


Total pressupost d’ingressos 157.600.513,21 0,00 157.600.513,21 156.864.969,55 100,0 99,5 


Estructura Grau 
Pressupost Pressupost Obligacions liquidació d’execució 


Despeses inicial  Modificacions  definitiu reconegudes  % % 


1. Remuneracions al personal 99.005.449,80 0,00 99.005.449,80 99.231.480,84 63,5 100,2 


2. Desp. béns corrents i serveis 51.799.668,30 0,00 51.799.668,30 49.375.581,73 31,6 95,3 


3. Despeses financeres 1.395.456,54 0,00 1.395.456,54 217.398,37 0,1 15,6 


6. Inversions reals 1.126.095,98 0,00 1.126.095,98 3.324.601,67 2,1 295,2 


8. Variació d’actius financers 2.675.124,45 0,00 2.675.124,45 2.675.124,45 1,7 100,0 


9. Variació passius financers 1.598.718,14 0,00 1.598.718,14 1.358.313,30 0,9 85,0 


Total pressupost de despeses 157.600.513,21 0,00 157.600.513,21 156.182.500,36 100,0 99,1 


Superàvit/Dèficit 682.469,19 


Imports en euros. 

Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral de l’exercici 2009.



2. Paràgraf modificat arran de l’acceptació de l’al·legació I.1 presentada pel Consorci. 
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El grau d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici 2009 va ser d’un 99,5% i el del 
pressupost de despeses d’un 99,1%.  


El capítol 3, Despeses financeres, es va executar en només un 15,6% per la reducció del 
tipus d’interès durant el període en relació amb la previsió pressupostària, i per l’evolució 
positiva de la tresoreria durant els exercicis 2008 i 2009, que va possibilitar una disminució 
dels préstecs sol·licitats. 


L’execució de les depeses del capítol 6, Inversions reals, va ser del 295,2%. Aquest im
portant increment de les obligacions reconegudes respecte a les pressupostades es va 
finançar amb els crèdits no executats del capítol 2, Despeses de béns corrents i serveis, i 
del capítol 3, Despeses financeres. 


Quadre 4. Liquidació del pressupost del Consorci Sanitari Integral. Exercici 2010 


Estructura Grau 
Pressupost Pressupost Drets liquidació d’execució 


Ingressos  inicial Modificacions  definitiu  liquidats % % 


3. Taxes i altres ingressos  217.409.002,63 0,00 217.409.002,63 205.307.140,22 97,6 94,4 


5. Ingressos patrimonials 158.546,46 0,00 158.546,46 190.116,36 0,1 119,9 


8. Variació d’actius financers 8.978.538,66 0,00 8.978.538,66 4.853.280,36 2,3 54,1 


Total pressupost d’ingressos 226.546.087,75 0,00 226.546.087,75 210.350.536,94 100,0 92,9 


Estructura Grau 
Pressupost Pressupost Obligacions liquidació d’execució 


Despeses inicial Modificacions  definitiu reconegudes % % 


1. Remuneracions al personal 134.704.248,01 0,00 134.704.248,01 132.146.398,90 62,8 98,1 


2. Desp. béns corrents i serveis 69.090.395,67 (100.000,00) 68.990.395,67 59.370.157,32 28,2 86,1 


3. Despeses financeres 942.755,40 100.000,00 1.042.755,40 1.037.516,93 0,5 99,5 


6. Inversions reals 12.078.228,77 (400.000,00) 11.678.228,77 5.898.696,49 2,8 50,5 


8. Variació d’actius financers 8.119.457,25 0,00 8.119.457,25 2.614.876,68 1,2 32,2 


9. Variació de passius financers 1.611.002,65 400.000,00 2.011.002,65 2.008.171,94 1,0 99,9 


Total pressupost de despeses 226.546.087,75 0,00 226.546.087,75 203.075.818,26 96,5 89,6 


Superàvit/Dèficit 7.274.718,68 - -


Imports en euros. 

Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral de l’exercici 2010.



El grau d’execució del pressupost d’ingressos de l’any 2010 va ser d’un 92,9%. El capítol 
8, Variació d’actius financers, només es va executar en el 54,1% a conseqüència de 
l’aplicació de l’Acord de Govern de l’1 de juny del 2010 complementari al Decret llei 
3/2010, de mesures urgents per a la reducció del dèficit, que disposava l’alentiment dels 
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compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs i, per tant, les aportacions de 
capital per finançar-los. 


L’execució de les despeses pressupostàries de l’exercici 2010 va ser d’un 89,6%. El grau 
d’execució de la despesa del capítol 6, Inversions reals, va ser d’un 50,5%, com a 
conseqüència de l’acord de Govern esmentat, que establia endarreriments temporals en 
les inversions del sector públic de la Generalitat. Aquestes mesures van afectar princi
palment el projecte del nou Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat i les remo
delacions de l’Hospital Dos de Maig. 


Quadre 5. Liquidació del pressupost del Consorci Sanitari Integral. Exercici 20113 


Estructura Grau 
Pressupost Pressupost Drets liquidació d’execució 


Ingressos  inicial Modificacions  definitiu  liquidats % % 


3. Taxes i altres ingressos  201.299.671,11 0,00 201.299.671,11 202.848.794,89 95,7 100,8 


5. Ingressos patrimonials 348.949,40 0,00 348.949,40 311.031,38 0,1 89,1 


8. Variació d’actius financers 9.122.227,43 0,00 9.122.227,43 8.759.577,53 4,1 96,0 


Total pressupost d’ingressos 210.770.847,94 0,00 210.770.847,94 211.919.403,80 100,0 100,5 


Estructura Grau 
Pressupost Pressupost Obligacions liquidació d’execució 


Despeses inicial Modificacions  definitiu reconegudes % % 


1. Remuneracions al personal 132.065.329,42 2.720.000,00 134.785.329,42 134.784.642,56 64,7 100,0 


2. Desp. béns corrents i serveis 63.920.337,55 (2.720.000,00) 61.200.337,55 60.513.372,21 29,0 98,9 


3. Despeses financeres 6.900.160,67 0,00 6.900.160,67 6.826.171,00 3,3 98,9 


6. Inversions reals 4.525.103,24 0,00 4.525.103,24 2.917.084,82 1,4 64,5 


9. Variació de passius financers 3.359.917,06 0,00 3.359.917,06 3.359.917,78 1,6 100,0 


Total pressupost de despeses 210.770.847,94 0,00 210.770.847,94 208.401.188,37 100,0 98,9 


Superàvit/Dèficit 3.518.215,43 


Imports en euros. 

Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral de l’exercici 2011.



El grau d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici 2011 va ser del 100,5% i el 
grau d’execució del pressupost de despeses del 98,9%. 


Pel que fa al Pressupost de despeses, la diferència entre l’import pressupostat i les 
obligacions reconegudes del capítol 1, Remuneracions al personal, va ser deguda 
principalment a la incertesa sobre el futur de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona que es 
tenia a l’inici d’aquell exercici. 


3. Dades numèriques modificades arran de l’acceptació parcial de l’al·legació I.2 presentada pel Consorci. 
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Aquest fet també va afectar l’execució del capítol 6, Inversions reals, atès que el CSI va 
endarrerir l’execució de les despeses previstes als centres de Barcelona, a causa de la 
incertesa en la seva reordenació. 


La diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes va donar com a 
Resultat pressupostari un superàvit de 0,68 M€, el 2009; de 7,27 M€, el 2010 i de 3,52 M€, 
el 2011. 


Quadre 6. Resultat pressupostari, exercicis 2009, 2010 i 2011 


Resultat pressupostari Exercici 2009 Exercici 2010 Exercici 2011 


Ingressos corrents 


Despeses corrents 


153.330.763,69


(148.824.460,94) 


205.497.256,58 


(192.554.073,15) 


203.159.826,27 


(202.124.185,77) 


Pressupost d’explotació (saldo) 4.506.302,75 12.943.183,43 1.035.640,50 


Ingressos de capital 


Despeses de capital 


-


(3.324.601,67)


-


(5.898.696,49)


-


(2.917.084,82) 


Pressupost de capital (saldo) (3.324.601,67) (5.898.696,49) (2.917.084,82) 


Ingressos financers 


Despeses financeres 


3.534.205,86


(4.033.437,75)


 4.853.280,36 


(4.623.048,62)


8.759.577,53 


(3.359.917,78) 


Pressupost financer (saldo) (499.231,89) 230.231,74 5.399.659,75 


Superàvit / Dèficit de l’exercici 682.469,19 7.274.718,68 3.518.215,43 


Imports en euros. 

Font: Liquidació del pressupost del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011.



El superàvit pressupostari de l’exercici 2009, de 0,68 M€, és el resultat d’un superàvit en 
operacions corrents de 4,51 M€, d’un dèficit en operacions de capital de 3,32 M€, i d’un 
dèficit en les operacions financeres de 0,50 M€. 


El superàvit pressupostari de l’exercici 2010, de 7,27 M€, va ser el resultat d’un superàvit 
en operacions corrents de 12,94 M€, d’un dèficit en operacions de capital de 5,90 M€ i d’un 
superàvit en les operacions financeres de 0,23 M€. 


En l’exercici 2011, el CSI va tenir un superàvit pressupostari de 3,52 M€, resultat d’un 
superàvit en operacions corrents d’1,04 M€, d’un dèficit en operacions de capital de 
2,92 M€ i d’un superàvit en les operacions financeres de 5,40 M€. 


El Romanent de tresoreria del CSI, que quantifica el superàvit o dèficit de finançament 
acumulat i a curt termini de l’entitat, era positiu el 31 de desembre del 2009, en 9,81 M€; el 
31 de desembre del 2010, en 12,43 M€, i el 31 de desembre de 2011, en 21,20 M€. 
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Quadre 7. Romanent de tresoreria corresponent al 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011 


Concepte 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 


Drets pendents de cobrament 


Imports de dubtós cobrament 


45.567.593,73


(213.710,74)


 63.815.702,96


 (182.493,66)


 58.716.062,36 


(157.349,82) 


Obligacions pendents de pagament  33.539.420,48 51.722.804,89 40.753.312,31 


Fons líquids 63.000,32 336.001,36 3.234.053,04 


Excés de finançament afectat 1.853.885,74 - -


Romanent de Tresoreria 9.809.866,35 12.428.899,43 21.196.803,09 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011.



De la fiscalització d’aquesta àrea es fa l’observació següent:4 


Gestió del pressupost5 


El CSI va confeccionar la Liquidació dels pressupostos dels exercicis 2009, 2010 i 2011 
amb els imports del Compte de resultats de la comptabilitat financera amb les oportunes 
conciliacions. 


Així, durant els exercicis fiscalitzats el CSI no va gestionar el pressupost aprovat 
corresponent a cada exercici. Aquesta pràctica no permet fer l’adequat seguiment 
pressupostari de les operacions ni tampoc comprovar la preceptiva existència de crèdit, 
en cas de tramitar expedients subjectes a la normativa de contractació de les adminis
tracions públiques. Per aquest motiu no s’ha pogut fiscalitzar l’execució pressupostària de 
les operacions de cap dels tres exercicis. No obstant això, el Consell Rector del CSI, en la 
sessió del 13 d’octubre del 2010, va aprovar unes bases d’execució del pressupost per 
aplicar a partir de l’exercici 2011, i des del juny de 2011 la gerència informa mensualment 
el Consell Rector del grau d’execució del pressupost. 


D’altra banda, l’exercici 2009 el CSI no va reflectir en la Liquidació del pressupost les mo
dificacions de crèdit que s’haurien d’haver tramitat, com a mínim, per dotar de més crèdit 
els capítols de despesa que es van executar per sobre de les dotacions inicials. 


2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ 


El Balanç de situació del CSI al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011 presentava un 
volum d’actiu i de passiu de 102,94 M€, 235,75 M€ i 219,97 M€, respectivament. 


4. S’ha eliminat una observació arran de l’acceptació de l’al·legació I.1 presentada pel Consorci. 


5. Observació modificada arran de l’acceptació parcial de l’al·legació I.2 presentada pel Consorci. 
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Quadre 8. Balanç de situació 
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Variació del Estructura 
31.12.08 al patrimonial 


ACTIU Apartat 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2011 % 31.12.2011 % 


Actiu no corrent 154.282.144,55 160.109.508,96 46.762.415,07 47.937.028,83 221,8 70,1 


Immobilitzat intangible 2.2.1.1 3.538.863,39 3.473.961,28 3.062.810,78 2.858.519,66 23,8 1,6 


Immobilitzat material 2.2.1.2 145.000.735,55 152.154.009,39 32.989.041,86 31.097.199,21 366,3 65,9 


Inversions immobiliàries 2.2.1.3 4.272.354,50 4.272.354,50 2.876.634,26 5.943.858,30 (28,1) 1,9 


Inversions empreses del grup i associades llarg termini 2.2.1.4 1.272.361,37 18.030,36 7.637.361,91 7.844.461,91 (83,8) 0,6 


Inversions financeres a llarg termini 2.2.1.5 197.829,74 191.153,43 196.566,26 192.985,75 2,5 0,1 


Actiu corrent 65.688.414,41 75.638.394,04 56.182.532,25 58.634.350,04 12,0 29,9 


Existències 2.870.553,08 2.888.689,72 2.027.359,68 1.814.392,57 58,2 1,3 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.2.1.6 59.237.507,73 65.727.645,62 52.280.795,89 55.665.309,22 6,4 26,9 


Inversions empreses del grup i associades a llarg termini 2.2.1.7 181.867,51 6.538.627,48 846.836,93 947.989,43 (80,8) 0,1 


Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 870.049,88 2.950,36 (100,0) 0,0 


Periodificacions a curt termini 164.433,05 147.429,86 94.489,55 89.577,00 83,6 0,1 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.2.1.8 3.234.053,04 336.001,36 63.000,32 114.131,46 * 1,5 


TOTAL ACTIU 219.970.558,96 235.747.903,00 102.944.947,32 106.571.374,87 106,4 100,0 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral de l’exercici 2009, 2010 i 2011. 

* Percentatge superior al 999% en valor absolut. 
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Variació del Estructura 
31.12.08 al patrimonial 


PATRIMONI NET I PASSIU Apartat 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2011 % 31.12.2011 % 


Patrimoni net 53.898.268,23 49.234.975,73 49.768.884,68 49.579.682,33 8,7 24,5 


Fons propis 2.2.2.1 47.514.958,30 42.467.001,92 38.093.615,75 41.850.153,40 13,5 21,6 


Ajustos per canvis de valor 2.2.2.2 (1.821.970,30) (1.229.307,48) 0,00 0,00 - (0,8) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.2.2.3 8.205.280,23 7.997.281,29 11.675.268,93 7.729.528,93 6,2 3,7 


Passiu no corrent 122.433.409,77 126.080.670,43 10.684.642,16 11.983.133,73 921,7 55,7 


Provisions a llarg termini 2.2.2.4 1.153.883,24 1.897.494,91 1.869.894,51 1.506.936,78  (23,4) 0,5 


Deutes a llarg termini 2.2.2.5 118.223.830,91 121.062.520,12 8.814.747,65 10.476.196,95 * 53,7 


Periodificacions a llarg termini 2.2.2.6 3.055.695,62 3.120.655,40 0,00 0,00 - 1,4 


Passiu corrent 43.638.880,96 60.432.256,84 42.491.420,48 45.008.558,81 (3,0) 19,8 


Provisions a curt termini 2.2.2.7 2.017.822,72 0,00 0,00 0,00 - 0,9 


Deutes a curt termini 2.2.2.8 3.570.801,73 3.695.879,94 1.471.256,02 1.463.708,50 144,0 1,6 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 2.2.2.9 846.896,84 0,00 1.853.885,74 2.447.006,11  (65,4) 0,4 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.2.2.10 37.089.304,59 56.624.924,95 39.166.278,72 41.097.844,20 (9,8) 16,9 


Periodificacions a curt termini 114.055,08


 


111.451,95 0,00 0,00 - 0,1 


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 219.970.558,96 235.747.903,00 102.944.947,32 106.571.374,87 106,4 100,0 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 

* Percentatge superior al 999% en valor absolut. 
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El Balanç de situació del CSI al tancament de l’exercici 2010 presentava un volum d’actiu i 
de passiu de 235,75 M€ amb un increment respecte a l’exercici anterior del 129,0%. 
Aquest increment era degut fonamentalment, a la incorporació dels actius i passius de les 
societats AISSSA i SIBLL, participades en un 100,0% pel CSI, i liquidades durant aquell 
exercici. 


L’acord de dissolució i liquidació d’AISSSA es va fer públic el 18 de gener del 2010. El 
Balanç de dissolució de la societat va ser el següent: 


Quadre 9. Balanç de liquidació d’Assistència Sanitària i Social, SAU 


ACTIU Import PATRIMONI NET I PASSIU Import 


A) ACTIU NO CORRENT 


Immobilitzat material 


Terrenys i construccions 


Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat 
material 


Inversions empreses del grup i associades a 


7.208.137,17 


4.795.363,32 


2.412.773,85 


A) PATRIMONI NET 


FONS PROPIS


Reserves 


Altres reserves 


TOTAL PATRIMONI NET


 154.868,29 


154.868,29 


154.868,29 


154.868,29 


llarg termini 


Instruments de patrimoni 


Crèdits a empreses 


TOTAL ACTIU NO CORRENT


(65.640,55) 


(61.000,00) 


(4.640,55) 


7.142.496,62 


B) PASSIU NO CORRENT 


Deutes a llarg termini 


Deutes amb entitats de crèdit 


TOTAL PASSIU NO CORRENT


6.991.049,94 


6.991.049,94 


7.145.918,23 


B) ACTIU CORRENT 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Deutors diversos 


Altres crèdits amb administracions públiques 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 


Tresoreria


TOTAL ACTIU CORRENT


6.904,12 


1.236,57 


5.667,55 


241.817,53 


241.817,53 


248.721,65 


C) PASSIU CORRENT 


Deutes a curt termini 


Deutes amb entitats de crèdit 


TOTAL PASSIU CORRENT


245.300,04 


245.300,04 


245.300,04 


TOTAL ACTIU 7.391.218,27 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 7.391.218,27 


Imports en euros. 

Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral de l’exercici 2010.



El 23 de novembre es va fer públic l’acord de dissolució i liquidació de la societat SIBLL i 
es van integrar en el CSI els actius i passius existents a aquella data. El principal actiu 
d’aquesta societat era l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, i el seu principal 
passiu era el deute pendent de retornar pel finançament de la construcció i l’equipament 
de l’Hospital. El Balanç de liquidació va ser el següent: 
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Quadre 10. Balanç de liquidació de Sanitat Integral del Baix Llobregat, SLU 


ACTIU Import PATRIMONI NET I PASSIU Import 


A) ACTIU NO CORRENT 


Immobilitzat intangible 


Aplicacions informàtiques 


Immobilitzat material 


Terrenys i construccions 


Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat 
material 


Inversions immobiliàries 


Terrenys 


146.193,20 


146.193,20 


110.947.620,61 


92.364.961,24 


18.132.659,37 


4.272.354,50 


4.272.354,50 


A) PATRIMONI NET 


FONS PROPIS


Reserves 


Altres reserves 


Ajustos per canvis de valor 


Operacions de cobertura 


TOTAL PATRIMONI NET


 (330.880,12) 


(330.880,12) 


(330.880,12) 


(1.674.626,02) 


(1.674.626,02) 


 (2.005.506,14) 


Inversions empreses del grup i associades a 
llarg termini 


Instruments de patrimoni 


TOTAL ACTIU NO CORRENT


(7.553.691,00) 


(7.553.691,00) 


 107.362.477,31 


B) PASSIU NO CORRENT 


Deutes a llarg termini 


Deutes amb entitats de crèdit  
Derivats
Altres passius financers 


Periodificacions a llarg termini 


TOTAL PASSIU NO CORRENT


107.796.444,24 


19.632.970,25 
1.674.626,02 


86.488.847,97 


3.129.015,70 


 110.925.459,94 


B) ACTIU CORRENT 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Deutors diversos 
Altres crèdits amb administracions públiques 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 


Tresoreria 


TOTAL ACTIU CORRENT


2.908,40 


1.315,72 
1.592,68 


1.118.408,09 


1.118.408,09 


1.121.316,49 


C) PASSIU CORRENT 


Deutes a curt termini 


Deutes amb entitats de crèdit 
Altres passius financers 


Deutes amb empreses del grup i 
associades a curt termini 


Periodificacions a curt termini 


TOTAL PASSIU CORRENT


6.403.696,78 


1.431.039,23 
4.972.657,55 


(6.951.081,09) 


111.224,31 


 (436.160,00) 


TOTAL ACTIU 108.483.793,80 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 108.483.793,80 


Imports en euros. 

Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral de l’exercici 2010.



De l’anàlisi de l’estructura econòmica del Balanç de situació del CSI amb data del 31 de 
desembre del 2011 es posa de manifest que el Consorci tenia invertit el 70,1% dels seus 
recursos en actius no corrents, bàsicament en immobilitzat material, que representaven el 
65,9% de l’actiu. L’actiu corrent representava el 29,9% de l’actiu principalment pels saldos 
de Deutes comercials i altres comptes a cobrar, que significaven el 26,9%. 


El 24,5% de l’estructura financera corresponia al Patrimoni net i el 55,7 € al passiu no 
corrent, del qual un 53,7% corresponia a Deutes a llarg termini. El fons de maniobra (actiu 
corrent – passiu corrent) corresponent al 31 de desembre del 2011 era positiu en 22,05 M€. 


La Memòria de l’exercici 2011 inclou una nota de comparació de la informació segons la 
qual en aquell exercici es van realitzar canvis en els comptes anuals de l’exercici 2010 
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perquè contenien errors. Aquests canvis apareixien corregits en els comptes anuals de 
l’exercici 2011. Els ajustos i reclassificacions en l’exercici 2011 corresponents a l’exercici 
2010 i l’apartat corresponent de l’informe on s’informa dels canvis, es mostren en el quadre 
següent: 


Quadre 11. Ajustos i reclassificacions corresponents a l’exercici 2010 realitzats en l’exercici 2011 


Concepte Apartat 
Xifres de 


l’exercici 2010 
Import a 


modificar 
Xifres de l’exercici 
2010 modificades 


Actiu 


Crèdits a empreses 
Altres actius financers a curt termini 
Efectiu i altres actius líquids equivalents


2.2.1.4 
2.2.1.7 
2.2.1.8 


-
6.538.627,48 


336.001,36 


1.567.913,77 
(6.385.939,86)
6.385.939,86


1.567.913,77 
152.687,62 


6.721.941,22 


Passiu 


Resultat de l’exercici 
Provisions a curt termini 
Personal (remuneracions pendents pagament) 


2.2.2.1 
2.2.2.1 
2.2.2.1 


826.149,81 
-


12.966.923,31 


4.947.093,04
370.293,35 


(3.749.472,62)


 5.773.242,85 
370.293,35 


9.217.450,59 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral de l’exercici 2011.



En relació amb les bases de presentació dels comptes anuals del Consorci, cal fer 
l’observació següent: 


Marc comptable  


El CSI comptabilitza el patrimoni i les seves operacions econòmiques i financeres d’acord 
amb les normes i criteris establerts en el Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, pel 
qual s’aprova el Pla general de comptabilitat. 


No obstant això, d’acord amb els seus estatuts, el règim comptable del CSI s’ha d’adaptar 
a les disposicions que en aquesta matèria fixi la Generalitat de Catalunya i, per tant, li és 
d’aplicació el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat 
per l’Ordre del 28 d’agost de 1996. Aquest pla comptable està pendent d’adaptació al nou 
Pla general de comptabilitat. 


2.2.1. Actiu 


En els apartats següents es presenten els diferents epígrafs de la composició de l’actiu del 
Balanç de situació al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011 i les observacions 
resultants de la fiscalització efectuada en aquesta àrea.  


2.2.1.1. Immobilitzat intangible 


El 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011 l’epígraf Immobilitzat intangible del CSI 
presentava un saldo net de 3,06 M€, 3,47 M€ i de 3,54 M€, respectivament, d’acord amb el 
desglossament següent: 
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Quadre 12. Immobilitzat intangible 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 
2008-2011 


% 


Drets de traspàs 


Aplicacions informàtiques 


Immobilitzat intangible en curs 


0,00 


8.039.008,62 


230.105,15


83.800,00


6.726.596,20


 492.760,59 


83.800,00 


5.613.303,91


248.519,26


83.800,00 


4.490.514,43 


469.810,21 


(100,0) 


79,0 


(51,0) 


Immobilitzat intangible brut 8.269.113,77 7.303.156,79 5.945.623,17 5.044.124,64 63,9 


Amortització acumulada (4.730.250,38) (3.829.195,51) (2.882.812,39) (2.185.604,98) 116,4 


Immobilitzat intangible net  3.538.863,39 3.473.961,28 3.062.810,78 2.858.519,66 23,8 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 



L’increment del saldo del compte Aplicacions informàtiques, que és progressiu al llarg del 
període analitzat, és a causa del traspàs des del compte Immobilitzat intangible en curs 
del valor del programari que es va posant en funcionament. 


2.2.1.2. Immobilitzat material 


El 31 de desembre del 2009 l’immobilitzat material net del CSI era de 32,99 M€, el 31 de 
desembre del 2010 l’immobilitzat material net era de 152,15 M€ i el 31 de desembre del 
2011, de 145,00 M€.  


L’increment de l’exercici 2010 és degut fonamentalment a la incorporació al Balanç del CSI 
dels actius d’AISSSA i sobretot dels corresponents a l’Hospital Moisès Broggi provinents 
de la societat SIBLL. 


Quadre 13. Immobilitzat material 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 
2008-2011 


% 


Terrenys i construccions 


Instal·lacions tècniques i altre 
immobilitzat


Immobilitzat en curs i bestretes 


131.376.474,64 


64.938.853,67 


190.722,00


131.815.235,72


64.859.101,34


 249.020,49 


 28.958.599,25


 38.179.830,44


686.464,37


 26.361.136,82 


35.628.514,77 


441.544,42 


398,4 


82,3 


(56,8) 


Immobilitzat material brut 196.506.050,31 196.923.357,55 67.824.894,06 62.431.196,01 214,8 


Amortització acumulada 


Provisió per deteriorament 


(51.282.870,63) 


(222.444,13) 


(43.473.203,64) 


(1.296.144,52) 


(34.589.418,06) 


(246.434,14) 


(31.333.996,80)


-


63,7 


-


Immobilitzat material net 145.000.735,55 152.154.009,39 32.989.041,86 31.097.199,21 366,3 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009,2010 i 2011.



En l’exercici 2010, dins de l’epígraf Provisió per deteriorament, es van comptabilitzar la 
totalitat de les instal·lacions tècniques i altre immobilitzat, per 1,05 M€, que el Consorci 
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tenia cedides al Centre de Rehabilitació de Sant Joan Despí, atès que el CSI va decidir 
traslladar l’activitat de rehabilitació des d’aquell centre a l’Hospital Moisès Broggi. En 
l’exercici 2011 es va rescindir el contracte de lloguer del Centre de Rehabilitació de Sant 
Joan Despí i es va donar de baixa aquest immobilitzat i la provisió pel deteriorament 
comptabilitzada l’exercici anterior. 


En l’exercici 2010, d’acord amb l’informe de la Sindicatura de Comptes 29/2009, el CSI va 
comptabilitzar dins l’epígraf Terrenys i construccions, la retrocessió de la revalorització de 
la construcció de la Residència Collblanc Companys Socials realitzada l’exercici 2007 per 
0,13 M€, amb contrapartida a Resultat d’exercicis anteriors. 


2.2.1.3. Inversions immobiliàries 


El 31 de desembre del 2009, l’epígraf Inversions immobiliàries netes era de 2,88 M€ i el 31 
de desembre del 2010, de 4,28 M€, el mateix import que al tancament de l’exercici 2011.  


Quadre 14. Inversions immobiliàries 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011% 


Terrenys


Construccions


 4.272.354,50 


0,00 


4.272.354,50


0,00 


0,00 


2.876.634,26


0,00 


5.943.858,30 


-


(100,0) 


Total Inversions immobiliàries 4.272.354,50 4.272.354,50 2.876.634,26 5.943.858,30 (28,1) 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 



L’import del compte Construccions amb data del 31 de desembre del 2009 correspon a 
l’edifici de l’Hospital Sociosanitari que, fins aleshores, el CSI el tenia llogat a AISSSA 
perquè hi prestés els seus serveis. Amb la liquidació de la societat AISSSA, en l’exercici 
2010 es va cancel·lar el contracte d’arrendament d’aquest establiment i es va reclassificar 
comptablement com a Immobilitzat material. 


El 9 de juny del 2009, SIBLL va constituir un dret de superfície a favor de la societat 
Sanibaix Construcció i Serveis, SA fins al 31 de desembre del 2039 per la concessió del 
pàrquing annex a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. L’import del compte de 
Terrenys, el 31 de desembre del 2010, corresponia al valor del terreny cedit en concessió i 
incorporats al Balanç del CSI per la liquidació de la societat SIBLL.  


2.2.1.4. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 


Les Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini el 31 de desembre del 
2009 eren de 7,64 M€, el 31 de desembre del 2010, de 18.030,36 € i el 31 de desembre del 
2011 l’import ascendia a 1,27 M€. 
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Quadre 15. Inversions financeres en empreses del grup i associades a llarg termini 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Instruments de patrimoni 


Crèdits a empreses del grup 


18.030,36 


1.254.331,01 


18.030,36 


0,00 


7.632.721,36 


4.640,55 


7.632.721,36 


211.740,55 


(99,8) 


492,4 


Total Inversions financeres en empreses 
del grup i associades a llarg termini 1.272.361,37 18.030,36 7.637.361,91 7.844.461,91 (83,8) 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011.



La composició d’Instruments de patrimoni, inclou fins al 31 de desembre del 2009, la 
participació del 100% en la societat AISSSA, per 81.000,00 €, i en la societat SIBLL, SL, per 
7,53 M€. Aquests imports es van donar de baixa des del 2010 per la dissolució d’aquestes 
entitats i la incorporació dels seus balanços als comptes del CSI. Aquest compte també 
inclou la participació del CSI en la Fundació Privada Assaig per a la Recerca Sanitària, per 
18.030,36 €. La Fundació es va constituir el 16 de juny del 1997 conjuntament amb 
Laboratoris Almirall, SA i l’Associació Professional de Metges i Altres Llicenciats de 
l’Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet. 


El 29 de juny del 2010, el Govern de la Generalitat va acordar liquidar i dissoldre la 
Fundació i modificar els estatuts de l’Institut d’Investigació Biomèdica (IDIBELL), per tal 
d’assumir-ne les funcions i l’estructura. 


El 3 d’abril del 2012 la consellera de Justícia va resoldre autoritzar l’adjudicació dels actius 
i passius de la Fundació al CSI, sens perjudici de la continuació del procés obert 
d’integració a l’IDIBELL. La dissolució es va fer efectiva el 3 de juliol d’aquell any. 


El saldo d’1,25 M€ del compte Crèdits a empreses del grup el 31 de desembre del 2011, 
correspon a l’import pendent de liquidar a favor del CSI i acceptat pel CatSalut, pels 
compromisos adquirits en aplicació de l’equiparació salarial del personal assistencial del 
VII conveni de la XHUP. L’any 2011 aquest concepte es va incorporar al Balanç del CSI 
com una modificació dels comptes de l’exercici 2010. El saldo pendent corresponent al 31 
de desembre del 2010 es va quantificar en 1,57 M€ (vegeu l’apartat 2.2). 


2.2.1.5. Inversions financeres a llarg termini 


El saldo de l’epígraf Inversions financeres a llarg termini el 31 de desembre del 2009, el 31 
de desembre de 2010 i el 31 de desembre de 2011 va ser de 0,20 M€, 0,19 M€ i 0,20 M€, 
respectivament. D’aquestes xifres, 0,15 M€ corresponen a la participació que el CSI té en 
el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC), anteriorment Consorci Hospitalari de 
Catalunya. 
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2.2.1.6. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


El 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011, l’epígraf Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar presentava uns saldos de 52,28 M€, 65,73 M€ i 59,24 M€, respectiva
ment, i la seva composició era la següent: 


Quadre 16. Deutors per operacions comercials al tancament dels exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Clients per vendes i prestacions de 
serveis 


Servei Català de la Salut 


ICS 


ICASS 


Banc de Sang i Teixits 


Clients particulars 


Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 


Clients públics diversos 


Mútues d’assegurança 


Clients diversos privats 


Clients de dubtós cobrament 


Deterioraments de crèdits 


Clients empreses del grup i 
associades 


Servei Català de la Salut 


ICS 


ICASS 


Fundació Assaig per a la Recerca  


AISSSA 


Diversos 


Deutors diversos 


Deutors diversos 


Personal 


Bestretes al personal 


Crèdits a curt termini al personal 


Altres crèdits amb administracions 
públiques 


Administracions públiques 


Aportacions CatSalut pendents 


Aportacions de capital 


4.672.984,53


0,00 


0,00 


0,00 


1.911.926,84


49.951,64


1.621.117,48 


577.255,87


470.387,46


42.345,24


157.349,82


(157.349,82) 


53.725.619,03


51.343.148,09 


341.365,07


2.015.936,86


0,00 


0,00 


25.169,01


586.887,50


586.887,50


182.372,20


173.640,93 


8.731,87 


69.643,87


69.643,87


0,00 


0,00 


3.946.772,58


0,00 


0,00 


0,00 


1.911.926,84


 64.681,80


1.186.150,38 


34.450,00


 723.758,25


 25.805,31


 182.493,66


(182.493,66) 


60.945.884,35


57.833.815,57 


242.837,90


 2.868.937,88


293,00 


0,00 


0,00 


469.332,24


 469.332,24


 300.298,66


292.030,39 


8.268,27 


65.357,79


 65.357,79


0,00 


0,00 


3.730.383,28 


0,00 


0,00 


0,00 


1.911.926,84


 79.702,42


987.423,64 


81.713,67


 588.991,90


 80.624,81


 213.710,74


(213.710,74) 


47.960.335,87 


46.101.809,34 


152.650,42 


1.705.667,66 


208,45 


0,00 


0,00 


399.564,59


 399.564,59


 122.118,13 


79.123,51 


42.994,62 


68.394,02 


68.394,02 


0,00 


0,00 


53.180.929,00 


49.826.380,15 


44.819,33 


820.360,94 


1.111.926,84 


71.944,32 


694.160,57 


88.485,36 


510.367,37 


12.484,12 


230.446,81 


(230.446,81) 


41.617,28 


0,00 


0,00 


0,00 


8.208,53 


33.408,75 


0,00 


272.990,81 


272.990,81 


88.589,70 


56.378,04 


32.211,66 


363.019,81 


363.019,81 


1.718.162,82 


1.718.162,82 


(91,2) 


(100,0) 


(100,0) 


(100,0) 


71,9 


(30,6) 


133,5 


552,4 


(7,8) 


239,2 


(31,7) 


(31,7) 


* 


-


-


-


(100,0) 


(100,0) 


-


115,0 


115,0 


105,9 


208,0 


(72,9) 


(80,8) 


(80,8) 


(100,0) 


(100,0) 


Total Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar 59.237.507,73 65.727.645,62 52.280.795,89 55.665.309,22 6,4 


Imports en euros. 

Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011.

* Percentatge superior al 999% en valor absolut. 
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Durant l’exercici 2009, el CSI va efectuar un canvi en la comptabilització dels saldos dels 
serveis facturats al CatSalut, a l’ICS i a l’ICASS, des de l’epígraf Clients per vendes i 
prestacions de serveis a l’epígraf Clients empreses del grup i associades. 


La composició del saldo pendent de cobrar del CatSalut era la següent: 


Quadre 17. Composició del saldo amb el CatSalut 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Facturació acceptada pel CatSalut 


Facturació pendent d’acceptar pel CatSalut 


CatSalut deutor per subvencions 


32.280.802,37


17.160.051,10 


1.902.294,62 


52.672.648,67


4.089.767,28 


1.071.399,62 


32.962.938,52


13.138.870,82 


0,00 


29.653.504,03 


20.172.876,12 


0,00 


Total 51.343.148,09 57.833.815,57 46.101.809,34 49.826.380,15 


Imports en euros. 

Font: Cartera de clients del Consorci Sanitari Integral.



L’import comptabilitzat dins el concepte de Facturació pendent d’acceptar pel CatSalut 
correspon a activitats realitzades pel CSI d’acord amb les clàusules signades amb el 
CatSalut, però pendent de ser revisades i acceptades pel CatSalut al tancament de 
l’exercici. 


Al tancament de l’exercici 2011, l’import comptabilitzat dins el concepte CatSalut deutor 
per subvencions corresponia a part de l’anualitat de l’exercici de la subvenció per a la 
construcció i equipament de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. 


En l’exercici 2009 el CSI va reconèixer com a ingrés pendent de cobrament 0,80 M€ 
corresponents a la quota de l’exercici per la venda de la branca d’activitat de sang i teixits 
del CSI al Banc de Sang i Teixits (BST), feta el 6 de setembre del 2006 (vegeu l’apartat 
2.2.1.4 de l’informe 29/2009). 


Al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011 restaven pendents de cobrament de l’es
mentada venda 1,83 M€. Els responsables del CSI van manifestar a la Sindicatura que van 
realitzar diverses gestions de cobrament amb el Banc de Sang i Teixits que no van donar 
resultat. Com a conseqüència d’això, el CSI, de forma unilateral, va adoptar el criteri de 
compensar aquest deute amb el cost de la sang que utilitzava i que subministrava el Banc 
de Sang i Teixits, fins que recuperés la totalitat de l’import pendent de cobrament. 


El Banc de Sang i Teixits, en resposta a la circularització, també va considerar compensats 
aquests saldos. 


El saldo amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat correspon als imports pendents de 
cobrament derivats del Conveni de col·laboració interadministrativa signat el 29 d’abril del 
2008 entre el CSI i l’Ajuntament, mitjançant el qual el CSI prestava serveis d’ajut a domicili, 
serveis de menjador i serveis de teleassistència, entre altres, a la població d’aquell 
municipi. 


31 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 22/2014



2.2.1.7. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 


El saldo amb data del 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011 de l’epígraf Inversions 
en empreses de grup i associades a curt termini, era, respectivament, de 0,85 M€, 6,54 M€ 
i 0,18 M€. 


Quadre 18. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Crèdits a empreses del grup 


Altres inversions financeres 


0,00 


181.867,51


0,00 


6.538.627,48 


207.000,00 


639.836,93


100,00 


947.889,43 


(100,0) 


(80,8) 


Total 181.867,51 6.538.627,48 846.836,93 947.989,43 (80,8) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011.



Dins l’epígraf Crèdits a empreses del grup, al final de l’exercici 2009 hi havia comptabilitzat 
el traspàs a curt termini de dos crèdits concedits pel CSI a l’empresa SIBLL. 


La composició de l’epígraf Altres actius financers era la següent: 


Quadre 19. Altres inversions financeres 


Entitat 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Generalitat. Pòlissa de centralit
zació de tresoreria (cash pooling) 


AISSSA 


Fundació Assaig per a la Recerca 


Oficina Autonòmica Creu Roja 


Creu Roja Espanyola 


SIBLL


0,00 


0,00 


29.003,00 


107.070,96


45.793,55 


0,00 


6.385.939,86 


0,00 


(176,89) 


107.070,96


45.793,55


0,00 


477.045,60


0,00 


0,00 


 107.070,96


 45.793,55 


9.926,82


 0,00 


784.686,91 


10.318,34 


107.070,96 


45.793,55 


19,67 


0,0 


(100,0) 


181,1 


0,0 


0,0 


(100,0) 


Total 181.867,51 6.538.627,48 639.836,93 947.889,43 (80,8) 


Imports en euros. 

Font: Memòries del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011.



Des de l’1 d’octubre del 2008, el CSI està adherit al sistema de centralització de la treso
reria (cash pooling) de la Generalitat de Catalunya. El límit disponible de la pòlissa cor
porativa és de 15,00 M€, que es distribueixen entre els diferents centres del CSI. 


D’acord amb la Instrucció de la Intervenció General respecte a la informació economicofin
ancera a trametre per les unitats institucionals incloses dins el sector d’administracions 
públiques d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes, SEC 95, l’exercici 2011 el saldo 
de cash pooling es va passar a registrar com a saldo de la tresoreria. El canvi d’epígraf 
d’aquest saldo es va fer l’exercici 2011 com una modificació dels comptes de l’exercici 
2010 (vegeu l’apartat 2.2). 


El saldo deutor el 31 de desembre del 2008 d’AISSSA correspon a bestretes de tresoreria 
concedides a aquesta entitat que van ser cancel·lades dins l’exercici 2009. 
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2.2.1.8. Efectiu i altres líquids equivalents 


L’import del saldo de tresoreria el 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011 era, 
respectivament, de 63.000,32 €, 6,72 M€ i 3,23 M€. 


Quadre 20. Efectiu i altres líquids equivalents 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


20082011 % 


Caixa


Bancs comptes corrents 


Saldo positiu de centralització 
de tresoreria (cash pooling)


 16.398,33 


333.934,84 


2.883.719,87 


15.355,19 


320.646,17 


0,00 


10.286,36 


52.718,96 


0,00 


13.720,81


100.410,65


0,00 


19,5 


232,6 


-


Total 3.234.053,04 336.001,36 63.005,32 114.131,46 * 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 

* Percentatge superior al 999% en valor absolut. 


El CSI va comptabilitzar com a major saldo de tresoreria l’import positiu resultant de la li
quidació de centralització de tresoreria amb la Generalitat en l’exercici 2011. D’acord amb 
el que s’ha comentat en apartats anteriors, el saldo modificat de l’exercici 2010 d’aquest 
epígraf s’hauria d’incrementar en 6,39 M€ (vegeu els apartats 2.2 i 2.2.1.7). 


2.2.2. Passiu 


2.2.2.1. Fons propis 


El 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011, el CSI tenia uns Fons propis de 38,09M€, 
47,41 M€ i 47,51 M€, respectivament. 


Quadre 21. Fons propis 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Fons social 


Aportacions pendents del 
CatSalut 


Patrimoni rebut en cessió del 
CatSalut 


Altres reserves 


Romanent 


Resultats negatius exercicis 
anteriors * 


Resultat de l’exercici * 


16.163.596,61 


0,00 


5.746.435,40


11.620.628,32 


27.856.951,00


(13.973.516,37) 


100.863,34


16.163.596,61


0,00 


 5.746.435,40


6.673.535,28


 21.398.441,76


(8.341.156,94) 


826.149,81


 16.163.596,61 


0,00 


0,00 


6.849.547,11 


 21.154.769,40


(6.901.567,70) 


 827.270,33


24.754.410,71


(2.080.812,72)


0,00 


4.923.353,71


 18.215.453,82 


(6.480.413,07)


 2.518.160,95 


(34,7) 


(100,0) 


-


136,0 


52,9 


115,6 


(96,0) 


Total Fons propis 47.514.958,30 42.467.001,92 38.093.615,75 41.850.153,40 13,5 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 

* En el traspàs del Resultat de l’exercici 2009 a Resultats negatius exercicis anteriors, cal tenir present l’efecte de la 
modificació dels comptes de l’exercici 2009, un cop ja tancat, que s’explica en aquest epígraf, i l’efecte de la 
retrocessió de la revaloració de la Residència Companys Socials, de 0,13 M€, explicada en l’apartat 2.2.1.2. 
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En l’exercici 2009 es van traspassar des de l’epígraf Fons social els imports de les apor
tacions del CatSalut per al finançament de les inversions del nou hospital, que d’acord amb 
les instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de Pressupostos i 
la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del 15 de juliol del 2009, 
van ser tractades com a subvencions. 


L’import del compte Patrimoni rebut en cessió del CatSalut correspon al valor dels centres 
d’atenció primària de Collblanc i La Torrassa, per 3,21 M€ i 2,54 M€, respectivament, que 
d’acord amb l’observació de la Sindicatura de Comptes en l’informe 29/2009, el CSI va 
traspassar del compte Ingressos a distribuir en diversos exercicis. Aquesta incorporació es 
va tramitar com una modificació dels comptes anuals de l’exercici 2009 ja tancats. La 
contrapartida d’aquesta incorporació va fer disminuir Resultats d’exercicis anteriors en 
1,90 M€ i el saldo de l’epígraf Subvencions, donacions i llegats rebuts en 3,85 M€.  


L’exercici 2011 es van comptabilitzar modificacions dels saldos dels comptes de l’exercici 
2010, que van tenir un efecte positiu en el compte Altres reserves de l’exercici 2011 de 
4,95 M€ (vegeu l’aparat 2.2). Aquest import és el saldo net d’anul·lar una provisió per 
remuneracions de personal de 3,75 M€ per aplicació de les mesures de contenció de la 
despesa, de registrar una provisió de 0,37 M€ per reclamacions relatives a les guàrdies 
mèdiques regulades en el VII conveni de la XHUP i d’incrementar l’import dels ingressos 
per prestació de serveis en 1,57 M€ per l’augment de les aportacions del CatSalut pels 
compromisos adquirits en aplicació del VII conveni de la XHUP (vegeu l’apartat 2.2.1.4). 


El CSI fa el traspàs dels resultats de cada exercici desagregant-los per centres de cost, 
que corresponen als diferents centres assistencials, i imputa els resultats positius a l’epí
graf Romanent, i els resultats negatius a l’epígraf Resultats negatius d’exercicis anteriors.  


2.2.2.2. Ajustos per canvis de valor 


El saldo registrat en l’epígraf Ajustos per canvi de valor, el 31 de desembre del 2010 i del 
2011 es correspon amb el valor de liquidació, en aquestes dates, del contracte de permuta 
financera, contractat per l’empresa SIBLL i subrogat posteriorment pel CSI, per cobrir 
fluctuacions del préstec de 21,90 M€ formalitzat per SIBLL amb dues entitats financeres 
per al finançament de les despeses d’equipament de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi (vegeu l’apartat 2.2.2.5). La contrapartida d’aquest assentament s’enregistra en el 
compte Derivats, de l’epígraf Deutes a llarg termini. 


Quadre 22. Ajustos per canvis de valor 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Operacions de cobertura (1.821.970,30) (1.229.307,48) 0,00 0,00 -


Total Ajustos per canvi de valor (1.821.970,30) (1.229.307,48) 0,00 0,00 -


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 
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2.2.2.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


El 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011, el saldo de l’epígraf Subvencions, 
donacions i llegats rebuts era d’11,68 M€, 8,00 € i 8,21 M€, respectivament.  


Quadre 23. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


Composició 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Generalitat de Catalunya


Ministeri de Treball 


Aportacions de capital del CatSalut 


Fundació Roviralta 


Serveis mèdics HDM 


Ajuntament de l’Hospitalet 


Abbot Laboratories 


Subvencions en capital 


Altres subvencions 


Sodexho


Serveis funeraris 


Laboratories Servier, SL


Lacer, SA 


Orbimed, SA 


Cessions d’ús 


64.404,46 


15.451,45 


4.729.946,57


250,15 


6.085,88 


3.338.000,00


9.086,10 


0,00 


0,00 


28.024,99 


10.235,48


 342,52 


1.495,00 


1.957,63 


0,00 


74.352,42 


17.100,88


 4.499.208,38


678,95


9.318,00


 3.338.000,00 


12.122,90


0,00 


0,00 


34.564,42 


11.494,95 


440,39 


0,00 


0,00 


0,00 


84.300,38


 18.750,31 


4.294.791,47 


1.107,75 


12.550,12 


3.338.000,00


 14.751,20 


3.673,05 


819,06 


56.079,97


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


3.850.445,62


 99.056,42 


25.050,28


0,00 


8.359,69 


15.782,24 


3.338.000,00 


17.750,00 


7.345,89 


6.138,66 


84.138,20 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


4.127.907,55 


(35,0) 


(38,3) 


-


(97,0) 


(61,4) 


0,0 


(48,8) 


(100,0) 


(100,0) 


(66,7) 


-


-


-


-


(100,0) 


Total Subvencions, donacions i 
llegats rebuts 8.205.280,23 7.997.281,29 11.675.268,93 7.729.528,93 6,2 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 



Durant els exercicis 2009, 2010 i 2011, els moviments de l’epígraf Aportacions de capital 
del CatSalut van ser els següents: 


Quadre 24. Aportacions de capital del CatSalut 


Concepte Import Saldo 


Saldo el 31.12.2008 


Incorporacions de l’exercici 2009 


Instrucció 15.07.2009 


Traspàs a resultats per amortització 


Saldo el 31.12.2009 


Incorporacions de l’exercici 2010 


Traspàs a resultat per amortització 


Traspàs a resultat per interessos 


Saldo el 31.12.2010 


Incorporacions de l’exercici 2011 


Traspàs a resultat per amortització 


Traspàs a resultat per interessos 


Saldo el 31.12.2011 


2.675.124,45 


4.583.807,98 


(2.964.140,96) 


4.853.280,36 


(4.634.260,64) 


(14.602,81) 


8.759.577,53 


(3.976.092,41) 


(4.552.746,93) 


0,00 


4.294.791,47 


4.499.208,38 


4.729.946,57 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 
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En l’epígraf Subvencions, donacions i llegats es van imputar les aportacions de capital del 
CatSalut al CSI. 


Per Acord del 23 d’octubre del 2007, el Govern va autoritzar aportacions de capital al CSI, 
amb càrrec als pressupostos del CatSalut durant el període 2009-2039 fins a un import de 
225,73 M€. Aquestes aportacions anaven destinades al pagament de les amortitzacions 
dels deutes contrets per SIBLL i, posteriorment incorporats al Balanç del CSI, per finançar 
el cost de construcció, d’equipament i de posada en funcionament, i dels corresponents 
costos financers, del nou hospital del Baix Llobregat, Moisès Broggi. El 16 de novembre 
del 2007 el Departament de Salut, el CatSalut i el CSI van quantificar el cost de construcció 
en 87,00 M€ i el de l’equipament en 21,90 M€.  


Durant l’exercici 2009, es va fer la primera aportació, de 2,68 M€. L’aportació prevista per a 
l’exercici 2010 era de 8,12 M€, però per aplicació del Decret llei 3/2010 es va reduir a 
4,39 M€. Durant l’exercici 2011 l’aportació va ser de 8,26 M€. Atès que en els primers anys 
d’amortització del deute les quotes que es liquidaven cada exercici incloïen més interessos 
que principal, la quasi totalitat de l’aportació del CatSalut es va traspassar al Compte de 
resultats de l’exercici. 


La resta d’aportacions del CatSalut corresponen a compromisos pel finançament del pla 
d’inversions en atenció primària i de la Residència Collblanc Companys Socials. 


L’import comptabilitzat en l’epígraf Ajuntament de l’Hospitalet correspon a la cessió gratuïta 
del solar on es va construir la Residència Collblanc Companys Social, que va finalitzar el 
30 d’octubre del 2008. 


2.2.2.4. Provisions a llarg termini 


L’import de l’epígraf Provisions a llarg termini, el 31 de desembre del 2009, el 2010 i el 
2011 era, respectivament, d’1,87 M€, 1,90 M€ i 1,15 M€. 


Quadre 25. Provisions a llarg termini 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Obligacions per prestacions a 
llarg termini al personal 


Altres provisions 


986.459,95 


167.423,29


1.728.604,58


 168.890,33 


1.690.159,19 


179.735,32 


1.506.966,78


0,00 


(34,5) 


-


Total Provisions a llarg termini 1.153.883,24 1.897.494,91 1.869.894,51 1.506.966,78 (23,4) 


Imports en euros. 

Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011.



L’import comptabilitzat en el compte Obligacions per prestacions a llarg termini al per
sonal, correspon íntegrament a la provisió per respondre a les obligacions contretes amb 
el personal, en relació amb el premi de fidelització establert en el VII Conveni de la XHUP. 
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En l’exercici 2011, com a conseqüència d’un estudi realitzat sobre l’evolució històrica del 
personal amb dret al premi de fidelització, es va disminuir una part de la dotació. 


El compte Altres provisions inclou una provisió per respondre a una possible contingència 
fiscal procedent d’AISSSA. 


2.2.2.5. Deutes a llarg termini 


El saldo de l’epígraf Deutes a llarg termini, el 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 
2011, era, respectivament, de 8,81 M€, 121,06 M€ i 118,22 M€.  


Quadre 26. Deutes a llarg termini 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Deutes amb entitats crèdit


Derivats


Altres passius financers 


30.958.145,79 


1.821.970,30 


85.443.714,82


33.797.194,22 


1.229.307,48


 86.036.018,42 


8.791.750,68


 0,00 


22.996,97 


10.157.453,26 


0,00 


318.743,69 


204,8 


-


* 


Total Deutes a llarg termini 118.223.830,91 121.062.520,12 8.814.747,65 10.476.196,95 * 


Imports en euros. 

Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011.

* Percentatge superior al 999% en valor absolut. 


El fort increment de l’import dels comptes d’aquest epígraf durant l’exercici 2010 correspon 
a la incorporació dels passius de la societat SIBLL, que incloïen el deute del préstec pel 
finançament de l’obra de construcció de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i del 
préstec pel finançament de l’equipament de l’hospital. 


La composició de Deutes amb entitats de crèdit era la següent: 


Quadre 27. Deutes amb entitats de crèdit 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011% 


Préstec BBVA (Hosp. Dos de Maig) 


Préstec BBVA (Hosp. Sociosanitari) 


Préstec Ibercaja (Hosp. Sociosanitari) 


Préstec BBVA (CAP) 


Préstec Dexia Sabadell (Hospital de 
l’Hospitalet de Llobregat) 


Préstec Dexia Sabadell (Residència 
Collblanc Companys Socials) 


Préstec la Caixa-BBVA (Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi) 


67.330,34


1.900.978,88


180.303,65 


0,00 


4.072.801,17 


6.500.449,86


18.236.281,89 


 336.650,74 


 2.138.601,24 


420.708,49


131.414,25 


4.391.099,35


 6.745.749,90 


19.632.970,25 


605.971,14 


2.376.223,60 


 661.113,33 


446.808,45 


 4.701.634,16 


0,00 


0,00 


875.291,54 


2.613.845,96 


901.518,17 


762.202,65 


5.004.594,94 


0,00 


0,00 


(92,3) 


(27,3) 


(80,0) 


(100,0) 


(18,6) 


-


-


Total Deutes amb entitats de crèdit 30.958.145,79 33.797.194,22 8.791.750,68 10.157.453,26 204,8 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 
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L’import comptabilitzat en el compte Derivats, corresponia a la valoració que feien les 
entitats financeres al tancament de l’exercici del derivat financer per a la cobertura del 
tipus de canvi del préstec per 21,90 M€, formalitzat amb dues entitats financeres per al 
finançament de l’equipament del nou hospital Moisès Broggi. 


La composició del compte Altres passius financers era la següent:  


Quadre 28. Altres passius financers 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Seguretat Social 


Proveïdors immobilitzat llarg termini 


Fiances i garanties rebudes 


0,00 


85.426.481,34 


17.233,48 


0,00 


86.004.345,30 


31.673,12 


0,00 


21.483,55 


1.513,42 


253.315,36 


58.826,59


6.601,74


(100,0) 


* 


161,0 


Total Altres passius financers 85.443.714,82 86.036.018,42 22.996,97 318.743,69 * 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 

* Percentatge superior al 999% en valor absolut. 


L’import comptabilitzat dins el concepte Proveïdors immobilitzat a llarg termini, correspon 
al pagament del principal del deute formalitzat per finançar l’obra de construcció de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, de 87,00 M€, d’acord amb el contracte signat 
per SIBLL el 2 de desembre del 2009 amb l’empresa Sanibaix Construcció i Serveis SA, i 
subrogat pel CSI a partir del moment en què es va liquidar la societat. El pagament es fa 
mitjançant trenta quotes anuals, l’última de les quals serà el 31 de desembre del 2039. 
Totes les quotes estan garantides mitjançant aportacions de capital del CatSalut (vegeu 
l’apartat 2.2.2.3). 


L’import comptabilitzat en el compte Fiances i garanties rebudes correspon a les garanties 
rebudes pel CSI per diferents processos de contractació que havia iniciat. 


2.2.2.6. Periodificacions a llarg termini 


El saldo de l’epígraf Periodificacions a llarg termini, el 31 de desembre del 2010 i del 2011, 
era, respectivament, de 3,06 M€ i 3,12 M€. 


Quadre 29. Periodificacions a llarg termini 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Periodificacions a llarg termini 3.055.695,62  3.120.655,40  0,00 0,00 -


Total Periodificacions a llarg termini 3.055.695,62 3.120.655,40 0,00 0,00 -


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 



38 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 22/2014



Dins d’aquest epígraf hi ha comptabilitzat el cànon per la construcció i explotació, fins a 
finals de l’exercici 2039, de l’aparcament de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, 
de 2,87 M€, que va pagar per una sola vegada Sanibaix Construcció i Serveis, SA, a SIBLL, 
També hi ha comptabilitzat el cobrament del cànon per una sola vegada, per la concessió 
a Sanibaix Construcció i Serveis, SA de l’explotació de televisió i telefonia a les habitacions 
de l’hospital fins a l’1 de febrer del 2040. L’import del cànon va ser de 0,43 M€. 


Anualment es traspassa l’import periodificat d’aquest compte al Compte de resultats de 
l’exercici com a ingressos per arrendaments. 


2.2.2.7. Provisions a curt termini 


L’import comptabilitzat en l’epígraf Provisions a curt termini, el 31 de desembre del 2011 
era de 2,02 M€.  


Quadre 30. Provisions a llarg termini 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Provisions per operacions comercials 


Provisions per guàrdies mèdiques 


972.149,05


1.045.673,67


 0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


-


-


Total Provisions a llarg termini 2.017.822,72 0,00 0,00 0,00 -


Imports en euros. 

Font: Memòria del Consorci Sanitari Integral de l’exercici 2011. 



Les Provisions per operacions comercials corresponen a l’estimació realitzada pel CSI de 
les incidències d’activitat facturada al CatSalut. 


Les Provisions per guàrdies mèdiques corresponen a l’import que reclamava el personal 
del CSI en relació amb el període 2006-2010, per les guàrdies mèdiques regulades en 
l’article 37.13 i l’annex 3 del VII Conveni col·lectiu de la XHUP. 


2.2.2.8. Deutes a curt termini 


El saldo de l’epígraf Deutes a curt termini, el 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011, 
era, respectivament, d’1,47 M€, 3,70 M€ i 3,57 M€.  


Quadre 31. Deutes a curt termini 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Deutes amb entitats de crèdit


Altres passius financers 


2.960.247,81 


610.553,92 


3.143.951,13 


551.928,81


1.365.702,58


 105.553,44 


1.358.313,30 


105.395,20 


117,9 


479,3 


Total Deutes a curt termini 3.570.801,73 3.695.879,94 1.471.256,02 1.463.708,50 144,0 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011 i documentació facilitada pel CSI.
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L’import del compte Deutes amb entitats de crèdit correspon a la periodificació per a 
cadascun dels exercicis de les amortitzacions dels préstecs formalitzats. El compte Altres 
passius financers recull principalment l’import amb venciment inferior a un any del 
pagament ajornat dels 87,00 M€ de l’obra de construcció de l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi. 


2.2.2.9. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 


El saldo de l’epígraf Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini, al 
tancament dels exercicis 2009 i 2011 era d’1,85 M€, i 0,85 M€, respectivament. 


Quadre 32. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011 % 


Centralització de tresoreria


SIBLL


Fundació Assaig per a la Recerca 
Sanitària 


0,00 


0,00 


846.896,84


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


1.853.885,74


0,00 


2.447.006,11


 0,00 


0,00 


(100,0) 


(0,00) 


-


Total Deutes amb empreses del 
grup i associades a curt termini 846.896,84 0,00 1.853.885,74 2.447.006,11 (65,4) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011 i documentació facilitada pel CSI.



El deute amb SIBLL al 31 de desembre del 2009 corresponia a l’anualitat per l’aportació de 
capital per finançar l’obra de construcció de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. 
Amb l’absorció de SIBLL pel CSI l’exercici 2010, aquesta aportació i posterior pagament 
del deute el realitza directament el Consorci. 


El saldo corresponent al 31 de desembre del 2011, de 0,85 M€, correspon a l’import 
pendent de pagament pel préstec concedit pel CSI a la Fundació Assaig per a la Recerca 
Sanitària l’1 de gener del 2011. Aquest préstec va funcionar com una pòlissa de tresoreria 
fins a la dissolució, el mes d’abril del 2012, d’aquesta fundació i assumpció dels seus 
actius i passius pel CSI (vegeu l’apartat 2.2.1.4). 


2.2.2.10. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


El saldo de l’epígraf Creditors comercials i altres comptes a pagar, el 31 de desembre del 
2009, del 2010 i del 2011, era, respectivament, de 39,17 M€, 56,63 M€ i 37,09 M€. 
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Quadre 33. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 


2008-2011% 


Proveïdors


Proveïdors amb confirmació de 
pagaments (confirming)


Proveïdors, empreses del grup 
i associades 


Creditors per prestacions de 
serveis


Remuneracions pendents de 
pagament 


Hisenda pública creditora 


Seguretat Social 


A compte de clients entitats 
públiques


 10.300.833,89


 11.396.691,81 


402.048,14 


1.824.734,80 


6.966.796,47


2.721.815,13 


2.608.638,42 


867.745,93 


14.992.279,90 


12.098.391,07


560.946,59


1.228.464,30


 12.966.923,21 


3.158.901,46


3.021.018,42


8.598.000,00 


7.705.835,00


 9.549.918,40 


677.592,56 


1.544.680,58 


6.697.504,83


 2.017.905,08


 2.020.842,27 


8.952.000,00


 16.811.774,74 


0,00 


1.512.706,28 


1.601.046,50 


6.375.775,07 


2.003.523,17 


1.776.018,44


 11.017.000,00


(38,7) 


-


(73,4) 


14,0 


9,3 


35,9 


46,9 


(92,1) 


Total Creditors comercials i 
altres comptes a pagar 37.089.304,59 56.624.924,95 39.166.278,72 41.097.844,20 (9,8) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011.



L’epígraf Proveïdors amb confirmació de pagaments (confirming) inclou les remeses de 
factures que al tancament de l’exercici estaven pendents de venciment. 


L’epígraf Proveïdors, empreses del grup i associades al tancament dels exercicis 2009, 
2010 i 2011 inclou, principalment, un import pendent de pagament amb l’Oficina Autonò
mica de Catalunya de la Creu Roja per la diferència entre els actius i els passius aportats 
per la Creu Roja al CSI l’1 de gener de l’any 2000 de 0,27 M€ 


Els saldos creditors dels comptes Hisenda pública creditora i Seguretat Social, corres-
ponen als imports de les declaracions del darrer període de l’exercici que es van pagar el 
mes de gener de l’any següent. 


2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


El Compte de pèrdues i guanys del CSI al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011 
presentava uns guanys per 0,83 M€, 0,83 M€ i 0,10 M€, respectivament. 
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Quadre 34. Compte de pèrdues i guanys 


Concepte Apartat 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011% 


Import net de la xifra de negocis 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 


Aprovisionaments 


Altres ingressos d’explotació 


Despeses de personal (a) 


Altres despeses d’explotació 


Amortització de l’immobilitzat 


Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer i altres 


Excessos de provisions 


Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 


2.3.1 


2.3.2 


2.3.3 


2.7 


2.3.4


202.411.756,41


0,00 


(50.632.711,76) 


1.699.384,81


(134.493.126,81) 


 (10.736.636,60) 


(9.873.002,01)


4.002.566,56 


1.467,04 


(26.244,33) 


 204.310.680,51


0,00 


(48.388.347,14) 


 1.165.858,78


(135.202.135,53) 


(17.848.566,21) 


 (5.775.020,31) 


4.692.508,88


10.844,99 


(1.137.476,33)


 150.933.369,94 


241.345,87 


(41.283.691,60) 


 1.444.160,38 


(99.227.193,13) 


(10.796.050,07) 


(4.237.497,87)


 3.268.426,35


0,00 


 (297.488,94) 


34,1 


(100,0) 


22,6 


17,7 


35,5 


(0,6)


133,0


22,5


-


(91,2) 
 


Resultat d’explotació 2.353.453,31 1.828.347,64 45.380,93 *


Ingressos financers 


Despeses financeres 


Variació de valors raonables en instruments financers


Diferències de canvi 


2.3.5 


2.3.6


4.573.581,03


(6.337.800,82)


(488.370,18) 


0,00


 35.299,51 


 (964.446,47) 


(73.070,46) 


19,59


177.099,58 


(205.590,52) 


0,00 


0,00 


 
*


*


-


0,0


Resultat financer  (2.252.589,97) (1.002.197,83) (28.490,94) * 


Resultat abans d’impostos
 


 100.863,34 826.149,81 16.889,99 497,2


Resultat de l’exercici procedent d’operacions continuades 100.863,34 826.149,81 16.889,99 497,2


Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes 2.3.7 0,00  0,00 810.380,34 (100,0)


Resultat de l’exercici 100.863,34 826.149,81 827.270,33 (87,8)
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Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011.  

Notes: 

(a) Per al detall de Despesa de personal, vegeu l’apartat 2.7 de l’informe. 
* Percentatge superior al 999% en valor absolut. 
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D’acord amb la nota de comparació de la informació de la Memòria de l’exercici 2011 del 
CSI, en els Comptes anuals de l’exercici 2011 es van corregir errors provinents de 
l’exercici 2010.  


Quadre 35. Ajustos de l’exercici 2010 realitzats durant l’exercici 2011 


Concepte Apartat Exercici 2010 
Modificació xifres 


comparatives 


Exercici 2010 amb 
xifres comparatives 


modificades 


Prestació de serveis 


Despeses de personal 


2.3.1 204.310.680,51


(135.202.135,53) 


 1.567.913,77


3.379.179,27


 205.878.594,28 


 (131.822.956,26) 


Total 2.2.2.1 - 4.947.093,04 -


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral de l’exercici 2011.



En els apartats següents es presenten els fets destacables que es desprenen del treball de 
fiscalització, referits a cadascuna de les àrees del Compte de pèrdues i guanys. 


2.3.1. Import net de la xifra de negocis 


L’Import net de la xifra de negocis dels exercicis 2009, 2010 i 2011 del CSI va ser, de 
150,93 M€, 204,31 M€ i 202,41 M€, respectivament. 


Quadre 36. Import net de la xifra de negocis 


Epígraf 2011 2010 2009 


Variació 
2009


2011 % 


Ingressos per prestació serveis al CatSalut 


Ingressos prestació de serveis a altres entitats públiques 


Ingressos per altres serveis 


Ingressos per serveis particulars 


Ingressos per serveis d’accidents 


Ingressos per serveis a entitats privades, mútues i altres 


184.946.042,10 


7.506.665,18 


5.093.410,05 


1.862.100,40 


2.736.916,17 


266.622,51 


187.565.771,87 


7.419.725,59 


5.292.078,61 


1.800.555,76 


1.947.405,29 


285.143,39 


136.448.910,45 


6.435.095,69 


4.344.045,30 


1.724.898,11 


1.657.065,41 


323.354,98 


35,5 


16,7 


17,3 


8,0 


65,2 


(17,5) 


Total Import net de la xifra de negoci 202.411.756,41 204.310.680,51 150.933.369,94 34,1 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la comptabilitat del Consorci Sanitari Integral. 



L’increment significatiu de l’exercici 2010 respecte a l’exercici 2009 és degut a l’increment 
d’activitat per l’entrada en funcionament de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, el 
febrer del 2010. D’altra banda, l’exercici 2011 es va modificar l’import net de la xifra de 
negoci de l’exercici 2010 i es va calcular en 205,89 M€ (vegeu el quadre 35). 


En el quadre següent es detallen els ingressos del CatSalut per tipus de servei assistencial 
i per exercici. 
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Quadre 37. Composició dels ingressos provinents del CatSalut 


Epígraf 2011 2010 2009 


Variació 
2009-2011 


% 


Atenció primària 


Atenció sociosanitària 


Consulta externa 


Hemodiàlisis 


Hospital de dia 


Hospitalització 


Intervencions ambulatòries 


Medicació 


Pla de salut 


Productes no finalistes 


Programa PADES * 


Programes d’especial interès Departament de Salut 


Pròtesis 


Rehabilitació 


Urgències 


11.949.499,63 


3.565.792,34 


35.779.006,09 


1.925.861,19 


4.049.492,52 


77.654.587,01 


2.773.820,64 


8.202.424,38 


235.674,60 


2.978.088,96 


346.827,10 


15.776.832,81 


3.659.546,25 


1.480.940,45 


14.567.648,13 


13.921.257,87 


3.896.275,52 


32.047.846,90 


1.621.351,16 


3.648.106,78 


81.173.105,48 


2.435.163,82 


7.093.144,45 


382.420,76 


3.391.721,70 


390.894,02 


18.781.246,82 


3.471.239,06 


1.525.765,30 


13.786.232,23 


11.406.422,12 


3.912.980,80 


22.458.839,73 


1.065.517,30 


2.616.546,67 


51.807.738,24 


2.050.692,29 


7.302.873,51 


232.077,14 


1.926.258,79 


387.439,74 


18.263.095,09 


2.058.506,09 


1.525.373,45 


9.434.549,49 


4,8 


(8,9) 


59,3 


80,7 


54,8 


49,9 


35,3 


12,3 


1,6 


54,6 


(10,5) 


(13,6) 


77,8 


(2,9) 


54,4 


Total Ingressos per prestació de serveis al CatSalut 184.946.042,10 187.565.771,87 136.448.910,45 35,5 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la comptabilitat del Consorci Sanitari Integral. 

* Programa d’atenció domiciliària i equips de suport. 


La composició d’Ingressos d’altres entitats públiques dels exercicis 2009, 2010 i 2011 era 
la següent: 


Quadre 38. Ingressos d’altres entitats públiques 


Epígraf 2011 2010 2009 


Variació 
2009-2011 


% 


Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 


Institut Català de la Salut  


Institut Català d’Oncologia  


Altres entitats públiques 


5.842.275,01 


873.600,06 


790.790,11 


0,00 


6.027.853,09 


1.245.507,17 


130.383,00 


15.982,33 


5.701.515,34 


610.348,43 


105.989,52 


17.242,40 


2,5 


43,1 


646,1 


(100,0) 


Total Ingressos d’altres entitats públiques 7.506.665,18 7.419.725,59 6.435.095,69 16,7 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011.



La composició del saldo d’Ingressos per altres serveis dels exercicis 2009, 2010 i 2011 era 
la següent: 
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Quadre 39. Ingressos per altres serveis 


Epígraf 2011 2010 2009 
Variació 


2009-2011% 


Ingressos per serveis a particulars


Serveis d’ajut a domicili 


Servei auxiliar a la llar 


Serveis de menjador 


Serveis de teleassistència 


Ingressos per serveis a entitats locals


Serveis d’ajut a domicili 


Servei auxiliar a la llar 


 Servei de menjador 


 Servei de bugaderia 


 Servei de teleassistència 


Ingressos per altres serveis 


Ingressos per altres serveis


 432.769,21 


152.926,93


66.756,26


193.948,20


19.137,82


 4.335.919,38 


3.032.873,82


1.068.134,02


224.654,09


0,00 


10.257,45


324.721,46


 324.721,46 


415.176,56


 140.770,18 


65.256,69 


182.848,40 


26.301,29 


4.667.564,79


 3.361.557,62


 1.065.517,15


 223.783,70 


3.323,58 


13.382,74 


209.337,26


209.337,26


 646.232,58 


308.401,20


151.903,09


152.840,15 


33.088,14


 3.467.440,97 


2.609.186,88 


628.457,34 


203.762,48 


8.488,74 


17.545,53


 230.371,75 


230.371,75 


(33,0) 


(50,4) 


(56,1) 


6,9 


(42,2) 


25,0 


16,2 


70,0 


10,3 


(100,0)


 (41,5) 


41,0 


41,0 


Total Ingressos per altres serveis 5.093.410,05 5.292.078,61 4.344.045,30 17,3 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral exercicis 2009, 2010 i 2011.



Els ingressos per serveis a particulars corresponen, en la seva totalitat, a la part que paga-
ven els usuaris pel servei d’atenció domiciliària que prestava el CSI, per compte de l’Ajun
tament de l’Hospitalet de Llobregat. D’altra banda, els ingressos per serveis a entitats 
locals corresponen a la part del servei que va pagar l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobre
gat. Aquest servei es va deixar de prestar l’exercici 2012 (vegeu l’apartat 2.2.1.6). 


Els imports comptabilitzats en el compte Ingressos per altres serveis corresponen prin
cipalment a la facturació per part del CSI de la repercussió pel consum d’aigua, llum, i 
telèfon a les empreses que prestaven els serveis de laboratori, diàlisis i proves diagnòs
tiques que estaven ubicades dins les instal·lacions gestionades pel CSI. L’import de 
l’exercici 2011 inclou addicionalment els imports facturats a l’Hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida pel servei d’emissió d’informes de TAC i ressonàncies. 


2.3.2. Aprovisionaments 


El saldo de l’epígraf Aprovisionaments, a finals dels exercicis 2009, 2010 i 2011 va ser de 
41,28 M€, 48,39 M€ i 50,63 M€, respectivament. 
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Quadre 40. Aprovisionaments 


Epígraf 2011 2010 2009 
Variació 


2009-2011 % 


Compres de medicaments 


Compres de material sanitari 


Compres d’altres aprovisionaments 


Ràpels per compres 


Variació d’existències 


13.573.743,68


14.789.134,08 


1.416.992,35


(344.201,13) 


(28.461,30) 


12.411.319,32


14.773.372,26 


1.641.573,49


(204.329,89) 


(933.168,57) 


10.516.984,71 


9.499.409,38 


1.474.190,24 


(139.677,41) 


(244.747,66) 


29,1 


55,7 


(3,9) 


146,4 


(88,4) 


Consum de mercaderies, primeres matèries i altres 
matèries consumibles 29.407.207,68 27.688.766,61 21.106.159,26 39,3 


Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i 
altres aprovisionaments 0,00 0,00 0,00 0,0 


Treballs realitzats per altres empreses 21.225.504,08 20.699.580,53 20.177.532,34 5,2 


Total aprovisionaments 50.632.711,76 48.388.347,14 41.283.691,60 22,6 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la comptabilitat del Consorci Sanitari Integral. 



La composició del saldo de Treballs realitzats per altres empreses dels exercicis 2009, 
2010 i 2011 és la següent: 


Quadre 41. Treballs realitzats per altres empreses 


Epígraf 2011 2010 2009 
Variació 


2009-2011 % 


Serveis assistencials professionals 


Radiologia convencional 


Altres proves externes 


Empreses externes 


Endoscòpies 


Laboratoris 


Tomografia axial computeritzada (TAC) 


Ressonàncies magnètiques (RNM) 


Angiografia digital intravenosa; DIVAS 


Medicina nuclear 


Hemodiàlisi 


Ambulàncies 


Altres serveis assistencials externs 


CRIS teràpia hiperbàrica 


Metges, consultors, mútues i privats 


Metges consultors per CatSalut 


Consultoris privats 


Serveis assistencials AISSSA 


Bugaderia 


Neteja 


Residus 


Seguretat


Alimentació


Treballs i serveis diversos


Serveis religiosos 


Call Center 


436.927,50 


661.672,84 


420.032,40 


1.581.132,17 


111.329,32 


3.757.646,33 


221.415,73 


1.003.784,78 


33.762,39 


877.947,58 


1.798.431,56 


1.713,60 


981.730,58 


556.409,46 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


1.000.015,72 


2.489.460,81 


414.961,98 


976.808,54 


3.122.914,38 


506.749,93 


40.250,88 


230.405,60 


187.947,32 


500.408,87 


528.483,08 


192.052,77 


78.225,47 


3.388.161,84 


274.098,47 


1.021.189,76 


66.440,07 


710.792,54 


1.423.082,01 


1.687,40 


2.347.160,12 


621.710,82 


264.506,51 


69.844,17 


229.718,43 


0,00 


987.343,74 


2.430.396,59 


362.149,45 


948.263,38 


3.104.231,81 


762.906,80 


39.460,20 


159.318,91 


236.107,43 


0,00 


604.505,30 


609.818,41 


262.903,12 


2.208.864,95 


394.302,24 


1.124.535,40 


78.740,36 


636.523,90 


1.015.306,00 


2.945,25 


2.389.807,24 


636.001,80 


303.128,78 


55.424,72 


159.134,30 


3.989.083,93 


793.098,58 


691.657,75 


260.303,53 


599.774,93 


2.634.562,62 


435.757,03 


30.762,72 


24.482,05 


85,1 


-


(30,5) 


159,3 


(57,7) 


70,1 


(43,8) 


(10,7) 


(57,1) 


37,9 


77,1 


(41,8) 


(58,9) 


(12,5) 


(100,0) 


(100,0) 


(100,0) 


(100,0) 


26,1 


259,9 


59,4 


62,9 


18,5 


16,3 


30,8 


841,1 


Total Treballs realitzats per altres empreses 21.225.504,08 20.699.580,53 20.177.532,34 5,2 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la comptabilitat del Consorci Sanitari Integral. 
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De la fiscalització de la documentació d’aquest epígraf es poden fer diverses obser
vacions, que s’han recollit en els subapartats 2.6.2 i 2.6.5 de l’apartat de contractació, i en 
l’apartat 2.7, relatiu a l’àrea de personal. 


La fiscalització dels contractes corresponents a la despesa per serveis de bugaderia, 
neteja, residus, seguretat, alimentació i de treballs i serveis diversos es fa en l’apartat 2.6.3. 


2.3.3. Altres ingressos d’explotació 


L’import de l’epígraf Altres ingressos d’explotació dels exercicis 2009, 2010 i 2011 va ser 
d’1,44 M€, 1,17 M€ i 1,70 M€, respectivament. 


Quadre 42. Altres ingressos d’explotació 


Epígraf 2011 2010 2009 2008 
Variació 


2009-2011 % 


Ingressos per arrendaments 


Ingressos serveis al personal 


Ingressos prestació serveis investigació 


Ingressos vendes productes diversos 


Ingressos serveis docents curs d’infermeria 


Ingressos per serveis diversos 


Ingressos excepcionals 


Subvencions d’explotació 


291.029,76 


84.044,84 


196.455,81 


197.948,04 


261.159,84 


494.702,43 


92.673,09 


81.371,00 


170.405,11 


87.541,77 


35.438,40 


136.355,41 


197.844,15 


382.837,95 


149.023,33 


6.412,66 


250.851,53 


135.987,78 


37.142,54 


146.585,72 


194.580,86 


496.844,29 


181.450,66 


717,00 


396.401,17 


135.698,08 


37.397,97 


150.030,18 


197.711,70 


525.523,52 


0,00 


685,00 


16,0 


(38,2) 


428,9 


35,0 


34,2 


(0,4) 


(48,9) 


* 


Total Altres ingressos d’explotació 1.699.384,81 1.165.858,78 1.444.160,38 1.443.447,62 17,7 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la comptabilitat del Consorci Sanitari Integral. 

* Percentatge superior al 999% en valor absolut. 


L’import comptabilitzat dins del compte Ingressos per arrendaments corresponia al lloguer 
d’edificis i instal·lacions a empreses que realitzaven activitats dins del CSI. Fins a l’exercici 
2009 incloïa també el lloguer de l’edifici a AISSSA i, en l’exercici 2011, els ingressos pels 
cànons de l’aparcament i dels televisors de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. 


En el compte Ingressos per prestació de serveis d’investigació hi ha reconeguts els ingres
sos obtinguts per la participació de personal del Consorci en estudis clínics realitzats per a 
laboratoris. 


El compte Ingressos vendes productes diversos inclou principalment les vendes de me
dicaments realitzades pel CSI a altres centres hospitalaris. 


En el compte Ingressos per serveis diversos hi ha comptabilitzat, entre altres conceptes, el 
cànon d’utilització dels espais ocupats per Sodexho, empresa adjudicatària del servei de 
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menjador i càtering, el cànon per l’ocupació d’espais de Serveis Funeraris de Barcelona, i 
els serveis de podologia i de perruqueria a residents. 


Dins el compte Ingressos excepcionals, en l’exercici 2009 hi ha comptabilitzat el cobra
ment del sinistre per l’incendi de l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat, i en 
l’exercici 2010 el cobrament d’un sinistre per robatori. 


2.3.4. Altres despeses d’explotació 


L’import de l’epígraf Altres despeses d’explotació dels exercicis 2009, 2010 i 2011 va ser 
de 10,80 M€, 17,85 M€ i 10,74 M€, respectivament. 


Quadre 43. Altres despeses d’explotació 


Epígraf 2011 2010 2009 2008 
Variació 


2009-2011 % 


Despeses d’investigació i 
desenvolupament 


Arrendaments, cànons i altres 


Reparacions i conservació 


Serveis de professionals 
independents


Transports


Primes d’assegurança 


Despeses bancàries 


Publicitat i propaganda 


Subministraments 


Altres serveis 


Tributs


Pèrdues, deterioració i variacions 
per operacions comercials 


Altres despeses de gestió corrent


78.494,85 


145.140,36 


3.766.418,41 


751.563,99 


28.052,30 


414.599,45 


332,97 


18.513,39 


3.366.620,36 


1.070.669,88 


85.750,50 


1.010.342,76 


137,38 


0,00 


1.745.687,14 


3.153.955,73 


964.087,84 


25.385,66 


458.686,80 


369,22 


59.073,49 


2.311.979,38 


1.325.360,65 


13.872,80 


35.517,87 


7.754.589,63 


0,00 


732.662,36 


2.629.969,55 


969.664,22 


20.786,03 


357.574,42 


342,78 


69.367,50 


1.777.074,33 


1.165.622,06 


186.793,28 


23.459,46 


2.862.734,08 


0,00 


116.413,02


2.276.987,32


653.217,65


17.601,45


443.448,13


539,64 


81.512,78


1.511.949,87


951.456,82


10.515,63


26.912,30


3.966,71


-


(80,2) 


43,2 


(22,5) 


35,0 


15,9 


(2,9) 


(73,3) 


89,4 


(8,1) 


(54,1) 


* 


(100,0) 


Total Altres despeses d’explotació 10.736.636,60 17.848.566,21 10.796.050,07 6.094.521,32 (0,6) 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 

* Percentatge superior al 999% en valor absolut. 


En el compte Arrendaments, cànons i altres, en l’exercici 2009 hi ha comptabilitzada, entre 
altres conceptes, la despesa pel lloguer de la Residència Collblanc Companys Socials a 
AISSSA, de 0,48 M€. En l’exercici 2010 hi ha comptabilitzada la despesa d’1,58 M€ pel 
lloguer satisfet a SIBLL per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, que va entrar en 
funcionament l’1 de febrer del 2010. L’any 2011 el CSI ja havia assumit els actius i els 
passius de SIBLL, fet que explica la reducció de la despesa en arrendaments. 
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En el compte Reparacions i conservacions hi ha comptabilitzada la despesa pel mante
niment de tots els centres del CSI, i les despeses generals i de conservació de l’equi
pament mèdic.  


La despesa del compte Serveis professionals independents correspon principalment a 
despeses pels serveis d’assessoria laboral i jurídica, de notaria, de suport informàtic, i a les 
de suport en la gestió. 


En el compte Subministraments hi ha comptabilitzada, principalment, la despesa per 
aigua, gas i llum originada en els diversos centres del CSI. L’increment de la despesa a 
partir de l’exercici 2010 és degut a les despeses originades en l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi (vegeu l’apartat 2.6.5). 


En el compte Pèrdues, deterioració i variacions per operacions comercials, l’exercici 2011 
hi ha comptabilitzada una provisió per les incidències d’activitat relacionades amb el 
CatSalut (vegeu l’apartat 2.2.2.7). 


En el compte Altres despeses de gestió corrent, en els exercicis 2009 i 2010 hi ha 
comptabilitzada la subvenció a SIBLL per al finançament del deute contret per la 
construcció i l’equipament de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Aquestes 
subvencions es finançaven amb les aportacions de capital del CatSalut (vegeu l’apartat 
2.2.2.3). 


2.3.5. Despeses financeres 


L’import de Despeses financeres dels exercicis 2009, 2010 i 2011 va ser de 0,11 M€, 
0,96 M€ i 6,30 M€, respectivament. L’increment existent entre els exercicis 2009 i 2011 
prové de la despesa financera associada al préstec per a la construcció de l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi, que, fins l’exercici 2010, corresponia a SIBLL i que, amb la 
liquidació d’aquesta societat l’exercici 2010, va assumir el CSI. La despesa financera per 
aquest concepte de l’exercici 2011 va ser de 5,18 M€. 


2.3.6. Variació de valors raonables en instruments financers 


L’import comptabilitzat en l’epígraf Variació de valors raonables en instruments financers al 
tancament dels exercicis 2010 i 2011 va ser de 73.070,46 € i 488.370,18 €, respectivament. 


Aquesta despesa correspon als interessos del contracte de permuta financera (swap) per 
cobrir les fluctuacions del préstec de 21,90 M€ pel finançament de l’equipament de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (vegeu l’apartat 2.2.2.2). 
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2.3.7. Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes 


Dins l’apartat Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes, el CSI va 
comptabilitzar l’import a cobrar de la venda de la branca d’activitat de sang i teixits del CSI 
al Banc de Sang i Teixits, formalitzada mitjançant el contracte de compravenda del 6 de 
setembre del 2006 (vegeu l’apartat 2.2.1.6). 


2.3.8. Conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de l’exercici 


A continuació es presenta la conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de 
l’exercici dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 


Quadre 44. Conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de l’exercici dels exercicis 2009, 
2010 i 2011 


Concepte 2011 2010 2009 


Resultat pressupostari 3.518.215,43 7.274.717,68 682.469,19 


+ Inversions en immobilitzat 


+ Subvencions per transferències 


– Dotació d’immobilitzat 


+ Treballs per a l’immobilitzat


± Variació de provisions de personal 


± Dotació provisions 


± Despeses/Ingressos extraordinaris


± Variació d’existències


– Aportacions de capital 


± Variació de passius financers 


± Dotació per deteriorament 


– Subvencions de capital a empreses del grup 


+ Aportacions de capital a empreses del grup 


± Altres 


2.917.084,82


8.555.313,49


(9.873.002,01)


 0,00 


0,00 


493.773,27


 (43.244,57) 


(65.493,28) 


(8.759.577,53)


3.359.917,78


0,00 


0,00 


0,00 


(2.124,06) 


 5.898.696,49


 4.707.111,69


 (5.775.020,31) 


0,00 


(3.062.296,29) 


17.430,14 


(87.765,95)


888.137,42 


(4.853.280,36) 


 2.008.171,94


(1.089.201,90) 


(7.712.815,92) 


2.614.876,68 


(2.611,50) 


3.324.601,67 


3.313.192,43 


(4.237.497,87) 


241.345,87 


0,00 


(19.882,24) 


(297.488,94) 


0,00 


(3.534.205,86) 


1.358.313,30 


0,00 


0,00 


0,00 


(3.577,22) 


Resultat de l’exercici 100.863,34 826.149,81 827.270,33 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 



2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 


L’Estat de canvis en el patrimoni net al final dels exercicis 2009, 2010 i 2011 del CSI es 
presenta en el quadre següent. 


Els Ajustos per canvis de criteri d’exercicis anteriors pertanyen a fets posteriors als corres
ponents tancaments dels exercicis que el Consorci va decidir presentar com a Ajustos als 
comptes tancats. 
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Quadre 45. Estat de canvis en el patrimoni net 


Concepte 
Fons 


social 


Patrimoni 
rebut en 


adscripció 


Aportacions 
pendents 
CatSalut Reserves 


Resultat 
d’exercicis 


anteriors 
Resultat de 


l’exercici 


Subvencions, 
donacions i 


llegats rebuts 


Ajustos per 
canvis de 


valor Total 


Saldo final exercici 2008 24.754.410,71 0,00 (2.080.812,72) 4.923.353,71 11.735.040,75 2.518.160,95 7.729.528,93 0,00 49.579.682,33 


Ajustos per canvis de criteri (8.590.814,10) 0,00 2.080.812,72 1.926.193,40 0,00 0,00 4.583.807,98 0,00 0,00 


Saldo ajustat inici de l’exercici 2009 16.163.596,61 0,00 0,00 6.849.547,11 11.735.040,75 2.518.160,95 12.313.336,91 0,00 49.579.682,33 


Total d’ingressos i despeses 
reconegudes 


Altres variacions del patrimoni net 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


2.518.160,95 


827.270,33 


(2.518.160,95) 


(638.067,98) 


0,00 


0,00 


0,00 


189.202,35 


0,00 


Saldo final de l’exercici 2009 16.163.596,61 0,00 0,00 6.849.547,11 14.253.201,70 827.270,33 11.675.268,93 0,00 49.768.884,68 


Ajustos per canvi de criteri 0,00 5.746.435,40 0,00 0,00 (2.023.187,21) 0,00 (3.850.445,62) 0,00 (127.197,43) 


Saldo ajustat inici de l’exercici 2010 16.163.596,61 5.746.435,40 0,00 6.849.547,11 12.230.014,49 827.270,33 7.824.823,31 0,00 49.641.687,25 


Total d’ingressos i despeses 
reconegudes 


Altres variacions del patrimoni net 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


(176.011,83) 


0,00 


827.270,33 


826.149,81


(827.270,93) 


172.457,98


 
0,00 


73.070,46 


(1.302.377,94) 


1.071.678,25 


(1.478.389,77) 


Saldo final de l’exercici 2010 16.163.596,61 5.746.435,40 0,00 6.673.535,28 13.057.284,82 826.149,81 7.997.281,29 (1.229.307,48) 49.234.975,73 


Ajustos per errors de l’exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.947.093,04 0,00 0,00 4.947.093,04 


Saldo ajustat inici de l’exercici 2011 16.153.596,61 5.746.435,40 0,00 6.673.535,28 13.057.284,82 5.773.242,85 7.997.281,29 (1.229.307,48) 54.182.068,77 


Total d’ingressos i despeses 
reconegudes 


Altres variacions del patrimoni net 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


4.947.093,04 


0,00 


826.149,81 


100.863,34


(5.773.242,85) 


207.998,94


 
0,00 


(592.662,82) 


0,00 


(283.800,54) 


0,00 


Saldo final de l’exercici 2011 16.153.596,61 5.746.435,40 0,00 11.620.628,32 13.883.434,63 100.863,34 8.205.280,23 (1.821.970,20) 53.898.268,23 
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Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 
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2.5. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 


En l’Estat de fluxos d’efectiu del CSI dels exercicis 2009 i 2011 s’observa una disminució 
neta de l’efectiu de 51.131,14 € i de 3,49 M€, respectivament, i un augment net de 0,27 M€, 
l’exercici 2010. 


Quadre 46. Estat de fluxos d’efectiu dels exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011 


Concepte 2011 2010 2009 2008 


Resultat de l’exercici abans d’impostos 


Ajustos del resultat 
Amortització de l’immobilitzat 
Correccions de valor per deterioraments 
Variació de provisions 
Imputació de subvencions 
Resultat per baixes i alienacions de l’immobilitzat 
Ingressos financers 
Despeses financeres 
Variació del valor raonable en instruments financers 
Altres ingressos i despeses 


Canvis al capital corrent 
Existències
Deutors i altres comptes a cobrar 
Altres actius corrents 
Creditors i altres comptes a pagar 
Altres passius corrents 


Altres fluxos efectius de les activitats d’explotació 
Pagament d’interessos 
Cobrament d’interessos 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ


100.863,34 


8.646.769,83 
9.873.002,01 


36.069,65 
442.306,13 


(8.555.313,49) 
43.244,57 


(20.834,10) 
6.337.800,82 


488.370,18 
2.124,06 


(5.509.442,68) 
 65.493,28 


(134.578,78) 
(44.043,55) 


(6.065.363,87) 
669.050,24 


(6.965.227,61) 
(6.986.061,71) 


20.834,10 


 (3.727.037,12) 


826.149,81 


3.285.323,45 
5.775.020,31 
1.082.616,75 


27.600,40 
(4.707.111,69) 


87.765,95 
(20.696,70) 
964.446,47 


73.070,46 
2.611,50 


7.515.344,15 
(858.686,68) 


(13.870.542,68) 
(6.522,96) 


22.258.350,97 
(7.254,50) 


(1.006.656,59) 
(1.027.353,29) 


20.696,70 


10.620.160,82 


827.270,33 


1.432.901,96 
4.237.497,87 


266.316,38 
362.957,73 


(3.313.192,43) 
51.054,80 


(139.554,26) 
205.590,52 


0,00 
(237.768,65) 


2.953.002,94 
(244.774,39) 
(229.556,45) 
769.986,83 


2.665.047,17 
(7.700,22) 


(255.237,90) 
(394.792,16) 
139.554,26 


4.957.937,33 


2.518.160,95 


4.095.615,47 
4.670.460,79 


(64.424,83) 
185.302,03 


(340.444,49) 
5.047,38 


(150.363,66) 
832.233,42 


0,00 
(1.042.195,17) 


1.348.630,26 
54.296,26 


(356.097,24) 
(711.505,35) 


2.357.782,31 
4.154,28 


(666.670,34) 
(817.034,00) 
150.363,66 


7.295.736,34 


Pagaments per inversions 
Empreses del grup i associades 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
Inversions immobiliàries 
Altres actius financers 


Cobraments per desinversions 
Empreses del grup i associades 
Altres actius financers 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ


(5.078.319,79) 
0,00 


(1.049.756,98) 
(4.028.562,81) 


0,00 
0,00 


(6.676,31) 
0,00 


(6.676,31) 


 (5.084.996,10) 


(5.144.202,86) 
0,00 


(1.201.368,23) 
(3.942.834,63) 


0,00 
0,00 


2.431.719,86 
207.000,00 


2.224.719,86 


(2.712.483,00) 


(4.835.978,33) 
0,00 


(661.109,66) 
(3.300.672,43) 


0,00 
(874.196,24) 


11.734,32 
200,00 


11.534,32 


(4.824.244,01) 


(3.107.431,55) 
(207.000,00) 
(918.151,31) 


(1.971.729,24) 
(8.760,78) 
(1.790,22) 


37.259,45 
37.259,45 


0,00 


(3.070.172,10) 


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 


Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 
Emissió de deutes amb empreses del grup i associades 
Emissió d’altres deutes 
Devolució i amortització de deutes amb entitats de crèdit 
Devolució i amortitz. deutes amb empreses del grup i assoc. 
Devolució i amortització d’altres deutes 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT


7.932.417,43 
7.932.417,43 


(2.608.272,39) 
846.896,84 


0,00 
(2.877.300,68) 


0,00 
(577.868,55) 


 5.324.145,04 


4.879.569,67 
4.879.569,67 


(12.514.246,45) 
0,00 
0,00 


(1.580.842,92) 
(5.908.894,26) 
(5.024.509,27) 


(7.634.676,78) 


4.393.287,27 
4.393.287,27 


(4.578.111,73) 
0,00 
0,00 


(1.654.060,02) 
(2.924.051,71) 


0,00 


(184.824,46) 


18.000,00 
18.000,00 


(14.612.987,11) 
0,00 


2.447.006,11 
(16.979.024,07) 


0,00 
(80.969,15) 


(14.594.987,11) 


DISMINUCIÓ NETA D’EFECTIU O EQUIVALENTS (3.487.888,18) 273.001,04 (51.131,14) (10.369.422,87) 


Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 
Efectiu o equivalents al final de l’exercici 


6.721.941,22 
3.234.053,04 


63.000,32 
336.001,36 


114.131,46 
63.000,32 


10.483.554,33 
114.131,46 


Imports en euros. 

Font: Memòria i majors del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011.
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2.6. CONTRACTACIÓ 


En el marc regulador de la contractació pública, el CSI està subjecte a l’aplicació íntegra 
de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 


Per a la fiscalització de l’àrea de contractació, la Sindicatura ha analitzat la licitació, l’adju
dicació, les pròrrogues i les modificacions d’una mostra, seleccionada a criteri de l’auditor, 
dels contractes tramitats pel CSI durant els exercicis 2009, 2010 i 2011, segons les dades 
del quadre següent: 


Quadre 47. Contractes licitats pel CSI durant els exercicis 2009, 2010 i 2011 i contractes fiscalitzats 


Tipus de contracte 


Contractes adjudicats Contractes fiscalitzats 


Número 
Import adjudicació 


(IVA exclòs) Número 
Import adjudicació 


(IVA exclòs) Percentatge 


Subministraments 


Gestió serveis públics 


Serveis 


Obres 


98 


3 


26 


6 


54.934.262,93 


32.680.001,78 


22.262.320,03 


1.072.301,95 


11 


3 


6 


4 


26.961.791,81 


32.680.001,78 


15.235.278,83 


736.183,36 


49,1 


100,0 


68,4 


68,7 


Total 133 110.948.886,69 24 75.613.255,78 68,2 


Imports en euros. 

Font: Llista de contractes lliurada pel Consorci Sanitari Integral. 



També s’han fiscalitzat cinc expedients més, d’un total de tretze, adjudicats amb an
terioritat a l’exercici 2009, que continuaven vigents durant el període fiscalitzat: dos de sub
ministraments, dos de gestió de serveis públics i un de serveis. Aquests expedients corres-
ponen a contractes iniciats en els exercicis 2006, 2007 i 2008, licitats d’acord amb el Reial 
decret legislatiu 2/2000, del text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 


Pel que fa a la fiscalització de l’àrea de contractació cal fer l’observació general següent: 


Seguiment de la despesa contractada 


El CSI no té implementat un procediment per fer un seguiment complet de la despesa dels 
contractes adjudicats, per controlar la despesa assumida vinculada a un contracte deter
minat. Així doncs, la Sindicatura no es pot manifestar sobre la correcta execució d’una part 
dels contractes fiscalitzats. 


2.6.1. Contractes de subministraments 


La Sindicatura ha seleccionat una mostra d’onze contractes de subministraments, dels 
quals cinc corresponen a l’exercici 2009, quatre es van licitar l’exercici 2010 i dos l’exercici 
2011. També s’han fiscalitzat dos contractes que corresponen a licitacions anteriors al 
període de fiscalització. El volum de despesa compromesa de la mostra seleccionada és 
de 42,33 M€. 
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Quadre 48. Contractes de subministraments fiscalitzats 


Data 
Procediment adjudicació Import del 


Id. Objecte adjudicació Adjudicatari definitiva contracte 


a Subministrament de medicaments i sèrum i nutrició Derivat d’acord marc Diversos adjudicataris 05.01.2009 15.565.183,41 


b Subministrament tires reactives, contrastos i altres 
Lot 1. Tires reactives 


Derivat d’acord marc 
Diverses empreses 17.03.2008 


463.975,99 
463.975,99 


c Subministrament de material divers Obert 850.345,53 
Lot 1: Bosses plàstic 
Lot 2: Cel·luloses 


El Corte Inglés 
VV Penta, SL 


25.11.2009 
25.11.2009 


211.321,35 
298.262,43 


Lot 3: Esponges sabonoses 
Lot 4: Paper fotocopiadora 


CV Medica, SL 
XB Celtica Papel, SL 


25.11.2009 
25.11.2009 


134.221,50 
206.540,25 


d Subministrament de gasos medicinals Obert Abelló Linde, SA 11.11.2009 2.020.709,75 


e Subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina 
a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 


Derivat d’acord marc 479.291,16 


Lot 1: Mobiliari general d’oficina nivell bàsic SEUBA, SA 26.08.2009 201.834,60 
Lot 2: Cadires d’oficina general nivell bàsic Cador Espacios, SAU 26.08.2009 215.492,52 
Lot 3: Bancades de fusta Griskon Asesores de 26.08.2009 54.826,00 


Ambientes, SL 
Lot 4: Mobiliari de biblioteques Comercial Contel, SA 26.08.2009 7.138,04 


f Subministrament i instal·lació de sistemes de gestió 
de material fungible 


Obert 728.642,56 


Lot 1: Sistema emmagatzematge amb software de 
gestió 


ET Systems Global Encourage 
Solutions, SL 


22.04.2009 446.000,00 


Lot 2: Prestatgeries de paletització per a material 
fungible 
Lot 3: Magatzem automàtic farmàcia 
Lot 4: Prestatgeries modulars  Normedan, SL 22.04.2009 101.879,38 
Lot 5: Sistema de distribució de medicaments  KRZ, SL 22.04.2009 59.877,18 
Lot 6: Càmeres de flux laminar Telstar Projects, SA 22.04.2009 120.886,00 


g Subministrament d’equips per a la imatge de l’Hos
pital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 


Obert 3.613.085,15 


Lot 1: Equips radiologia Philips Ibérica, SAU 27.03.2009 2.571.151,00 
Lot 2: Equips multifunció Philips Ibérica, SAU 27.03.2009 498.598,00 
Lot 3: Equip arc quirúrgic Philips Ibérica, SAU 27.03.2009 117.850,00 
Lot 4: Ecògraf portàtil Sonosite Ibérica, SL 27.03.2009 41.960,00 
Lot 5: Ecògrafs Philips Ibérica, SAU 27.03.2009 363.900,00 
Lot 6: Ecògraf butxaca Siemens, SA 27.03.2009 19.626,15 


h Subministrament de medicaments, sèrums i nutrició 
enteral 


Derivat d’acord marc Diversos adjudicataris 13.01.2011 14.760.126,43 


i Subministrament material fungible pels generadors 
d’energia electroquirúrgica 


Negociat proveïdor 
únic 


Covidien Spain, SL 12.02.2010 689.328,00 


j Subministrament equip perfusió i material fungible  Obert Mercè Electromedicina, SL 22.07.2010 858.736,40 


k Subministrament i instal·lació llits i butaques acom
panyants 


Negociat 54.200,00 


Lot 1: Llits clínics d’hospitalització 
Lot 2: Butaques d’hospitalització 


Desan Flex Linet, SL 
Industrias Hidráulicas Pardo, SA 


02.11.2010 
02.11.2010 


38.000,00 
16.200,00 


l Subministraments de medicaments diversos Derivat d’acord marc Diversos adjudicataris 22.11.2011 21.381,30 


m Subministrament de sutures mecàniques i instru
mental de laparoscòpia i tròcars 


Obert 2.276.853,24 


Lots 1-15: Sutures mecàniques 
Lots 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 Covidien Spain, SL 12.01.2011 723.391,50 
Lots 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15 Tramedic, SA 12.01.2011 750.772,38


 Lot 6 Teleflex Medical, SA 12.01.2011 72.962,27 
Adjudicació per codi de material Applied Medical Distribution 12.01.2011 194.566,09 
Adjudicació per codi de material Neomedic Internacional, SL 12.01.2011 68.208,00 
Adjudicació per codi de material Palex Medical, SA 12.01.2011 25.935,00 
Adjudicació per codi de material Prim, SA 12.01.2011 441.018,00 


Total 42.327.658,92 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació del Consorci Sanitari

Integral.
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El CSI està adherit al sistema de contractació centralitzat del CSSC, el qual va tramitar 
mitjançant procediment obert l’adopció de diferents acords marc per al subministrament 
dels medicaments, de sèrums i de nutrició enteral, i per a l’adquisició de tires reactives 
(expedients a, b, h i l). El contracte e deriva de l’Acord marc licitat per la Generalitat de 
Catalunya per al subministrament de mobiliari. 


Pel que fa al contracte g, de subministrament d’equips de diagnòstic per la imatge per a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi cal dir que durant l’exercici 2009, el CatSalut 
va comunicar al CSI la voluntat de mantenir obert l’Hospital Dos de Maig de Barcelona, i es 
va anul·lar el trasllat de part dels equipaments d’aquest hospital a l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi, i com a conseqüència d’aquesta decisió es va signar un annex del 
contracte amb l’adjudicatari del lot 1, de 0,17 M€, per cobrir aquesta part de l’equipament 
que finalment no es va traslladar. 


De la fiscalització d’aquest epígraf es poden fer les observacions següents: 


a) Quantificació dels contractes de subministrament derivats d’acords marc 


Els expedients a, b, h i l derivaven d’acords marcs licitats amb el corresponent proce
diment obert pel CSSC. Així mateix, el CSI va cedir, juntament amb altres centres sanitaris, 
al mateix CSSC la licitació dels procediments negociats per als subministraments de 
medicaments i de tires reactives, mentre que la licitació del procediment negociat per al 
subministraments de sèrums i de nutrició enteral la va fer directament el CSI.  


La licitació dels contractes derivats mitjançant el procediment negociat es va fer per 
l’import total pressupostat de cadascun dels lots. Tanmateix, en els contractes signats amb 
les diferents entitats adjudicatàries únicament es quantificaven els imports unitaris dels 
productes a subministrar sense especificar el nombre màxim de cadascun dels productes 
a subministrar. Per tant, en els documents signats no hi consta el preu del contracte, en 
contra del que determina l’article 75 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP).  


La no concreció d’un preu per cadascun dels contractes, juntament amb el fet, ja as
senyalat, que l’entitat no té implementat un procediment per fer un seguiment de la des-
pesa vinculada als contractes adjudicats, no permet saber el nivell d’execució de cada 
contracte ni si, en cas d’una despesa superior a la contractada, correspondria tramitar una 
nova licitació. 


b) Adjudicació del subministrament d’un aparell 


El CSI va adquirir mitjançant una modificació del contracte original (g) un aparell addicional 
de diagnòstic per la imatge no previst en l’encàrrec inicial, per 0,17 M€. Atès que en els 
plecs del contracte original no s’havien previst modificacions, caldria haver realitzat una 
adquisició complementària mitjançant un procediment negociat. 
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2.6.2. Contractes de gestió de serveis públics 


Durant el període fiscalitzat el CSI va tenir en vigència cinc contractes de gestió de serveis 
públics, dos d’ells iniciats en exercicis anteriors al 2009 i tres expedients iniciats l’any 
2009. La fiscalització s’ha realitzat sobre la totalitat d’aquest tipus de contractes. El volum 
de despesa compromesa durant el període fiscalitzat és de 37,71 M€. 


Quadre 49. Contractes de gestió de serveis públics 


Id. Objecte 
Procediment 
adjudicació Adjudicatari 


Data 
adjudicació 
definitiva 


Import del 
contracte 


a Contractació del servei de laboratori d’anàlisis 
clíniques i dipòsits de sang dels hospitals i 
centres d’atenció primària del CSI 


Obert Consorci del Laboratori Interco
marcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el 
Garraf (CLI) 


19.09.2006 1.425.216,66 


b Gestió de servei públic del servei de ressonàn
cia magnètica a l’Hospital General de l’Hospi
talet de Llobregat i serveis de PACS i RIS als 
centres del CSI 


Lot 1: Servei de PACS i RIS


Lot 2: Servei de ressonància magnètica  


Obert 


 CRC Tavern 


CRC Tavern 


28.07.2008 


28.07.2008 


3.604.667,76 


754.667,76 


2.850.000,00 


c Gestió de servei públic de diagnòstic per a la 
imatge a l’Hospital Dos Maig 


Lot 1: Servei de ressonància magnètica TAC 


Lot 2: Radiologia convencional i telecoman
dada 


Obert 


Centre Diagnòstic Pedralbes, SA 


 Centre Diagnòstic Pedralbes, SA 


07.10.2009 


07.10.2009 


6.040.000,00 


1.240.000,00 


4.800.000,00 


d Prestació del servei d’hemodiàlisis als centres 
del CSI 


Obert Fresenius Medical Care Services, 
SL 


19.05.2009 20.280.000,00 


e Prestació del servei públic de medicina hiper
bàrica a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi 


Obert CRIS Unitat de Terapèutica 
Hiperbàrica, SL 


21.07.2009 6.360.017,80


 Total 37.709.902,22 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació del Consorci Sanitari

Integral.



El contracte pel servei de laboratori (contracte a) es va signar sota la modalitat de concert 
amb una vigència de dos anys, prorrogables per dos més, amb efectes de l’1 de gener del 
2007. Des de l’any 2011 la prestació del servei de laboratori la continua efectuant aquesta 
mateixa entitat, però com a mitjà propi de la Generalitat, atès que en el Consorci hi 
participen el CatSalut amb el 50% i l’ICS amb el 20%. 


L’empresa adjudicatària del contracte b va sol·licitar al CSI cedir el contracte a l’empresa 
CRC Diagnòstic per la Imatge L’Hospitalet, SL, participada íntegrament per l’adjudicatària 
CRC Tavern, SL. El CSI ho va autoritzar. 


El 27 d’octubre del 2010 l’empresa adjudicatària del contracte de diagnòstic per la imatge 
a l’Hospital Dos de Maig (contracte c) va ser absorbida per Cetir Centre Mèdic, SL, i 
aquesta darrera empresa es va subrogar, d’acord amb l’article 202.4 de la LCSP, en tots 
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els drets i obligacions del contracte signat el 7 d’octubre del 2009 per una vigència de deu 
anys. 


El contracte pel servei d’hemodiàlisi als centres del CSI (contracte d) es va signar amb 
l’adjudicatari del concurs el 6 d’abril del 2009 per iniciar el servei l’1 de gener de 2010 i 
amb una vigència de vuit anys i dos més per possibles pròrrogues anuals. 


Pel que fa al servei de medicina hiperbàrica a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 
(contracte e), el contracte es va formalitzat el 15 de juliol del 2009, per iniciar el servei l’1 
de gener del 2010, amb una vigència de deu anys. Tanmateix, a partir de l’exercici 2011 el 
preu contractat es va reduir un 15%, atès que el concert amb el CatSalut també s’havia 
reduït en aquest percentatge. En relació amb aquesta reducció es va signar un document 
amb l’empresa adjudicatària el 2 de maig del 2011. 


De la fiscalització d’aquest epígraf es pot fer l’observació següent: 


Classificació dels contractes de gestió de serveis públics 


Els cinc contractes analitzats en aquest apartat es van tramitar sota la modalitat de 
contractes de gestió de serveis públics. Tanmateix, l’article 8.1 de la LCSP defineix el 
contracte de gestió de serveis públics com aquell en virtut del qual una administració 
pública encomana a una persona, natural o jurídica, la gestió d’un servei la prestació del 
qual ha estat assumida com de la seva competència per l’Administració que l’encomana. 
En aquest sentit, l’informe 11/2008, del 27 de novembre, de la Junta Consultiva de Con
tractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, estableix que el contracte de gestió 
de serveis públics és una categoria contractual que queda reservada a les administracions 
públiques amb titularitat i competència sobre serveis públics. 


Per tant, atès que la competència de la gestió de serveis públics en l’àmbit dels serveis de 
salut correspon al CatSalut, el CSI no era competent per incoar expedients administratius 
d’aquesta tipologia. 


Aquesta observació ja ha estat corregida en els procediments de contractació iniciats per 
aquest tipus de serveis durant l’exercici 2013, en què s’han tractat com a simples 
contractes de serveis. 


2.6.3. Contractes de serveis 


Per a la fiscalització dels contractes de serveis la Sindicatura ha seleccionat set expedients 
de contractació, un d’ells iniciat l’exercici 2008, cinc expedients iniciats l’any 2010 i un 
iniciat l’exercici 2011. El volum de despesa compromesa de la mostra seleccionada és de 
15,75 M€. 
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Quadre 50. Contractes de serveis 


Id. Objecte 
Procediment 
adjudicació Adjudicatari 


Data 
adjudicació 
definitiva 


Import del 
contracte 


a Prestació del servei de neteja dels CAP i Centre 
de rehabilitació del CSI 


Obert ISS Facility Services, SA 07.10.2008 517.719,10 


b Serveis de manteniment integral dels centres 
del CSI 


Obert UTE Serveis de Manteniment In
tegral Rubatec, SA / Climava, SL 


26.07.2010 1.633.306,98 


c Servei de bugaderia pels centres del CSI Obert Flisa Catalunya, SA 25.11.2010 2.557.251,00 


d Servei de manteniment integral de l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi 


Obert Agefred Servicio, SA 15.12.2010 1.466.250,00 


e Serveis d’alimentació pels centres del CSI Obert Sodexho España, SA 12.01.2011 9.183.950,85 


f Servei de suport i manteniment de la plataforma 
de personal 


Negociat Indra Sistemas, SA 31.01.2011 29.520,00 


g Servei de suport a les infraestructures dels 
sistemes del CSI 


Lot 1: SRVACC 


Lot 2: SRVTEL 


 Lot 3: SRVSAP 


 Lot 4: SRVSIS 


Obert 


Ozona Consulting, SL 


Unitronic Comunic., SA 


Consultants in Business 


Morse Spain, SL 


27.10.2011 365.143,59 


53.982,00 


64.571,59


195.090,00


51.500,00


 Total 15.753.141,52 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació del Consorci Sanitari

Integral.



En la fiscalització d’aquests contractes no s’han observat incidències. 


Tanmateix, en la fiscalització de l’àrea de la despesa per aprovisionaments del CSI (vegeu 
l’apartat 2.3.2), s’ha posat de manifest l’existència d’un conjunt de contractes de serveis 
prestats per personal que manté una relació laboral amb el CSI. De la fiscalització 
d’aquests contractes es pot fer l’observació següent, a més de la que s’inclou en l’apartat 
2.7, relatiu a la fiscalització de l’àrea de personal. 


Contractes de serveis assistencials professionals 


Bona part de la despesa comptabilitzada en l’epígraf Serveis assistencials professionals, 
correspon a serveis assistencials contractats a professionals de forma directa pel CSI.  


Dins d’aquestes contractacions, les activitats de fisioteràpia i les d’odontologia superaven 
els imports mínims establerts en els articles 154 i 158 de la LCSP pel que fa als contractes 
menors, o corresponien a serveis que es realitzaven per un període superior a un any i per 
tant s’haurien hagut de contractar mitjançant el procediment corresponent, per tal de com
plir els principis de publicitat i concurrència. 


Durant l’exercici 2011 hi va haver cinc odontòlegs que formaven part de la plantilla del CSI 
que també van realitzar activitat de serveis d’odontologia de caràcter privat en els centres 
del CSI, mitjançant contractes professionals amb el Consorci i que van suposar una des-
pesa pel CSI de 55.016,33 €.  


Durant els exercicis fiscalitzats dues societats mercantils van prestar serveis assistencials 
per l’atenció programada de consultes externes a les persones ateses en les urgències del 


58 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 22/2014



CSI per accidents de trànsit. L’adjudicació d’aquesta activitat es va fer de forma directa 
sense seguir cap procediment de contractació. 


També es van adjudicar sense seguir cap procediment de contractació els serveis 
d’odontologia a la societat RG Serveis Odontològics, SLP. 


Aquestes tres societats van ser constituïdes per personal assistencial que prestava, també, 
els seus serveis com a personal laboral del CSI. 


El servei d’endoscòpia digestiva el va prestar una societat mercantil de forma continuada 
des de l’any 1996 fins al 2010 sense que durant aquest període es licités el servei.  


2.6.4. Contractes d’obres 


Per a la fiscalització dels contractes d’obra la Sindicatura n’ha seleccionat quatre: dos amb 
l’expedient iniciat l’exercici 2009, i dos iniciats l’exercici 2010. El volum de despesa com
promesa de la mostra seleccionada és de 0,74 M€. 


Quadre 51. Contractes d’obres 


Id. Objecte 
Procediment 
adjudicació Adjudicatari 


Data 
adjudicació 
definitiva 


Import del 
contracte 


a Realització d’obra i instal·lacions necessàries per a 
l’adequació dels espais que constituiran el centre de 
processament de dades de l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi 


Negociat sense 
publicitat 


ID Grup, SA 08.04.2009 197.983,36 


b Obra de repavimentació dels vials perimetrals de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 


Negociat amb 
publicitat 


Tecnologia de Firmes, SA 25.01.2010 298.500,00 


c Realització de treballs varis per adequar la mobilitat 
als vials perimetrals de l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi 


Negociat sense 
publicitat 


Tecnologia de Firmes, SA 10.09.2010 139.850,00 


d Realització de l’obra de la reforma d’una vorera de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 


Negociat sense 
publicitat 


Tecnologia de Firmes, SA 10.09.2010 99.850,00 


Total 736.183,36 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació del Consorci Sanitari

Integral.



De la fiscalització d’aquest epígraf poden fer les observacions següents: 


a) Valoració de l’experiència 


En la fase de valoració de les ofertes del contracte  a, el CSI va utilitzar com a criteri de 
valoració, entre d’altres, l’experiència dels licitadors en actuacions similars.  


Tanmateix, tal com ha manifestat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en 
diversos informes i d’acord amb l’article 65 de l’LCSP l’experiència no es pot considerar 
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com un criteri d’adjudicació sinó que cal considerar-la com a mitjà d’acreditació de la sol
vència tècnica, atès que es pretén comprovar que els trets tècnics de l’empresa es 
consideren suficients per executar un determinat contracte. 


b) Procediment negociat sense publicitat 


Els expedients  c i d, van ser tramitats mitjançant dos procediments negociats sense 
publicitat de forma independent, mentre que corresponen a objectes molt similars tramitats 
conjuntament i adjudicats el mateix dia al mateix proveïdor.  


D’acord amb l’article 161 de la LCSP els dos expedient s’haurien hagut de tramitar com un 
sol expedient mitjançant el procediment negociat amb publicitat. 


2.6.5. Contractació directa 


La Sindicatura de Comptes ha analitzat a partir el Model 347 dels exercicis 2009, 2010 i 
2011, una mostra de proveïdors per verificar que les adquisicions o els serveis prestats es 
van efectuar d’acord amb el corresponent procediment de contractació previst en la 
normativa aplicable per a cada cas. 


La mostra seleccionada està integrada per la totalitat de proveïdors amb un volum 
d’operacions superior a 0,40 M€, i per proveïdors elegits a l’atzar amb imports inferiors. 


Quadre 52. Contractació directa 


Id. Proveïdor Exercici 2009 Exercici 2010 Exercici 2011 


a 


b 


c 


d 


e 


f 


g 


h 


i 


j 


k 


l 


Endesa Energía, SA 


Pluriambient 2002, SL 


Cetir Centre Mèdic, SA 


Cetir Centre Mèdic, SL 


Sociedad General Aguas de Barcelona, SA 


Gas Natural SUR SDG, SA 


Gas Natural Servicios SDG, SA 


Gas Natural Comercializadora, SA 


Feines de Casa Societat Cooperativa 


Agefred Servicio, SA 


Pujada Tec, SL 


Clínica Bonanova, SL 


1.008.691,22 


977.317,67 


686.138,49 


-


189.357,41 


85.176,34 


203.227,80 


-


144.254,10 


87.799,28 


76.564,92 


52.628,25 


1.160.635,67 


815.069,70 


371.772,92 


634.479,69 


222.693,11 


142.683,44 


11.589,06 


-


-


162.216,81 


141.636,13 


36.300,00 


1.598.215,30 


10.209,50 


-


1.837.897,71 


280.419,86 


347.729,41 


21.347,63 


218.880,61 


-


-


71.037,56 


8.378,93 


Total 3.511.155,48 3.699.076,53 4.394.116,51 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en la documentació facilitada pel Consorci

Sanitari Integral.



De la fiscalització realitzada es pot fer l’observació següent: 
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Adjudicacions sense procediment de contractació 


Durant el període fiscalitzat el CSI va contractar un conjunt de subministraments i de pres
tacions de serveis de forma directa, tot i que, d’acord amb la normativa aplicable, pel seu 
import, s’haurien hagut de sotmetre a un procediment de contractació. 


En la majoria dels casos la situació es va solucionar durant el període fiscalitzat o 
posteriorment. 


El subministrament d’electricitat (contracte a) als centres del CSI es duia a terme sense 
procediment de contractació. Durant l’exercici 2011 el CSI va adjudicar el contracte del 
subministrament d’energia elèctrica dels centres del CSI mitjançant procediment derivat 
d’acord marc, a un nou distribuïdor. El contracte es va signar l’octubre del 2011 i tenia una 
vigència fins al desembre del 2012. 


L’empresa de serveis (contracte b) s’encarregava del manteniment de les instal·lacions de 
l’Hospital Dos de Maig i de l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat mitjançant un 
contracte signat l’any 2008, sense cap procediment de contractació. Durant l’exercici 2010 
es va contractar aquest servei, que va recaure en un nou adjudicatari, mitjançant proce
diment obert (vegeu l’apartat 2.6.3). 


Cetir Centre Mèdic (contractes c i d) realitzava tres tipus de proves; les corresponents a 
radiologia, TAC i les ressonàncies en l’Hospital Dos de Maig, les proves corresponents a 
medicina nuclear de tots els centres del CSI i les proves de densiometria. Els serveis 
corresponents als exercicis 2009 i 2010 s’havien contractat sense seguir els corresponents 
procediments de contractació. Durant l’exercici 2009, però, es va tramitar per procediment 
obert la gestió del servei públic de diagnòstic per a la imatge de l’Hospital Dos de Maig, en 
què va resultar adjudicatària l’empresa Centre de Diagnòstic Pedralbes, SA, que d’acord 
amb el contracte signat iniciava la seva activitat l’1 de gener del 2010, Aquesta societat va 
ser posteriorment absorbida per Cetir Centre Mèdic, SL (vegeu l’apartat 2.6.2).  


Durant l’any 2011 es va iniciar també la licitació de l’expedient de contractació de les pro-
ves de medicina nuclear i d’altres proves diagnòstiques. Aquest expedient incloïa l’activitat 
a realitzar a l’Hospital Dos de Maig que es va aturar donada la incertesa de la gestió 
d’aquest hospital. Durant l’exercici 2012 es va iniciar de nou l’expedient per a la prestació 
de serveis de medicina nuclear, mitjançant procediment obert, i en va resultar adjudicatària 
la mateixa empresa. Durant l’exercici 2013 es va licitar també el servei de proves de 
densitometria. 


El subministrament de gas als diversos centres del CSI (contractes f, g i h) es va fer sense 
procediment de contractació. Durant l’exercici 2012 el CSI va regularitzar la situació 
mitjançant la tramitació de l’expedient derivat d’un acord marc. Es va presentar un únic 
licitador, que va ser el nou adjudicatari. 


L’1 de maig del 2008 el CSI va signar un contracte amb una societat cooperativa (contrac
te i) per a la prestació del servei de càtering d’atenció domiciliària pels àpats de menjadors 
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socials i domicilis a la zona de l’Hospitalet de Llobregat, que va estar vigent fins a finals del 
2009. Durant l’exercici 2010 es va licitar aquesta prestació pel conjunt dels centres. 


La contractació dels treballs de manteniment de l’electromedicina de les sales d’opera
cions i CAPS dels diversos centres del CSI (contracte j) van ser contractats sense cap 
procediment l’any 2008. Durant l’exercici 2010 el CSI va regularitzar aquest servei 
mitjançant l’inici de l’expedient de contractació per procediment obert, del qual va resultar 
adjudicatària una nova empresa (vegeu l’apartat 2.6.3). 


El contracte k correspon al manteniment i suport del programa informàtic que havia 
subministrat la mateixa empresa. Segons el CSI, aquest és un programa que té un únic 
proveïdor. Durant l’exercici 2013 s’ha licitat de nou aquest servei mitjançant un proce
diment negociat per exclusivitat. 


El contracte l per a la realització de proves d’oftalmologia té el seu origen en un contracte 
que es va signar el 2006. Actualment aquest import és residual atès que l’activitat la 
realitza principalment el CSI amb serveis propis. 


2.7. PERSONAL 


El personal del CSI manté una relació de caràcter laboral amb el Consorci. La regulació de 
les condicions laborals del personal durant el període fiscalitzat s’establia principalment en 
els convenis següents: 


•	 VII Conveni col·lectiu dels hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària 
concertats pel període 2005-2008, que es trobava en període d’ultractivitat. 


•	 V Conveni col·lectiu del marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i 
desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal pel període 2008-2011. 


•	 IV Conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya per al període de 
l’1 de gener del 2010 al 31 de desembre del 2012. 


•	 Conveni col·lectiu dels centres sociosanitaris i/o de salut mental de Catalunya amb 
activitat concertada amb el CatSalut pels anys 2007-2008, que es trobava també en 
període d’ultractivitat. 


També hi havia dos acords vigents durant el període fiscalitzat corresponents a dos 
hospitals del CSI: 


•	 Acord derivat de la negociació del XV Conveni col·lectiu de metges i llicenciats sanitaris 
de l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat del CSI i l’Associació professional de 
metges i llicenciats, signat el 24 de gener del 2007. 


•	 Acord derivat de la negociació del XV Conveni col·lectiu de l’Hospital General de 
l’Hospitalet de Llobregat del CSI, signat el 24 de gener del 2007. 
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Amb efectes de l’1 de juny del 2010, l’entitat va aplicar la reducció de retribucions prevista 
en el 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, de forma lineal a tots els treballadors, 
tret del personal laboral amb contracte d’alta direcció o assimilable, als quals va aplicar les 
reduccions corresponents, que oscil·laven entre el 8,0% i el 15,0% de les retribucions 
totals reconegudes. 


La plantilla mitjana contractada per a l’exercici 2009 va ser de dos mil cent quaranta-tres 
treballadors, per a l’exercici 2010 va ser de dos mil nou-cents cinquanta-vuit i per a 
l’exercici 2011 de tres mil seixanta-quatre treballadors. 


Quadre 53. Distribució del número mitjà de treballadors. Exercicis 2009, 2010 i 2011 


Grup 2011 2010 2009 


Directius 


Assistencial – TGS facultatius en formació 


Assistencial – TGS facultatius en plantilla 


Assistencial – TGM diplomats en formació 


Assistencial – TGM diplomats en plantilla 


Assistencial amb FP o tècnica 


Personal no assistencial titulat grau superior 


Personal no assistencial titulat grau mitjà 


Personal no assistencial – TFPT funció administrativa 


Personal no assistencial – TFPT funció oficis i serveis diversos 


Personal assistencial i no assistencial sense titulació o formació 


27 


29 


621 


6 


946 


767 


49 


65 


364 


24 


166 


35 


27 


569 


6 


905 


759 


49 


66 


352 


24 


166 


28 


25 


409 


6 


657 


509 


38 


52 


260 


23 


136 


Total CSI 3.064 2.958 2.143 


Font: Comptes anuals del Consorci Sanitari Integral dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 


L’import de Despeses de personal per als exercicis 2009, 2010 i 2011 van ser de 99,23 M€, 
135,20 M€ i 134,49 M€, respectivament. 


Quadre 54. Despeses de personal 


Epígraf 2011 2010 2009 
Variació 


2009-2011% 


Sous i salaris 


Treballs extres 


Atenció continuada i guàrdies 


Carrera professional 


Antiguitat 


Objectius 


Indemnitzacions 


Seguretat Social a càrrec de l’empresa 


Formació


Altres despeses socials 


Excés de provisions per retribucions al personal 


89.777.269,92 


268.326,06 


4.436.862,35 


5.604.899,07 


1.564.281,02 


5.014.284,90 


544.038,62 


27.565.308,09 


219.859,89 


9.372,53


(511.375,64) 


90.741.114,59 


581.840,70 


3.643.595,84 


5.264.421,61 


1.580.211,81 


5.256.149,26 


459.843,58 


27.132.749,88 


325.019,92 


217.188,34 


0,00 


65.375.284,40 


395.924,56 


2.564.040,27 


4.615.735,27 


1.486.028,78 


5.033.695,83 


111.064,51 


19.057.236,22 


336.097,25 


252.086,04 


0,00 


37,3 


(32,2) 


73,0 


21,4 


5,3 


(0,4) 


389,8 


44,6 


(34,6) 


(96,3) 


-


Total Despeses de personal 134.493.126,81 135.202.135,53 99.227.193,13 35,5 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la comptabilitat del Consorci Sanitari Integral. 
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L’increment tant del nombre d’efectius com de la despesa de personal entre l’exercici 2009 
i l’exercici 2010 va ser deguda a l’entrada en funcionament de l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi el febrer del 2010. 


En l’epígraf Excés de provisions per retribucions al personal, el CSI va comptabilitzar en 
l’exercici 2011 l’ajustament del càlcul del premi de fidelització, ja que es va considerar que 
únicament s’havia de fer la provisió pels treballadors que complien les condicions per 
cobrar-lo, i no per la totalitat de la plantilla, donada l’elevada rotació de personal.  


Per a la fiscalització de les despeses de personal la Sindicatura ha seleccionat, a criteri de 
l’auditor, una mostra de trenta treballadors (vegeu l’apartat 2.7.1). També s’ha fiscalitzat la 
totalitat dels quinze contractes d’alta direcció existents a l’inici del període fiscalitzat 
(vegeu l’apartat 2.7.2), així com la resta del personal directiu (vegeu l’apartat 2.7.3). 


De la fiscalització de la despesa per aprovisionaments realitzada es pot fer l’observació 
següent: 


Incompatibilitats 


Durant el període fiscalitzat el CSI tenia contractats serveis de caràcter professional amb 
personal amb el qual mantenia també una relació laboral.6 És el cas dels serveis d’odon
tologia prestats per cinc odontòlegs que formaven part de la plantilla del CSI i per una 
societat constituïda per una metgessa del Consorci. 


S’ha observat que dues societats mercantils constituïdes també per personal del CSI 
prestaven el servei d’atenció continuada a les persones ateses d’urgència al CSI per 
accidents de trànsit. 


Atès el que estableix l’article 11 de la Llei 21/1987, del 26 de novembre d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el Decret 307/1985, del 31 d’oc
tubre sobre les normes i procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al personal 
sanitari al servei de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura considera que aquestes ac
tivitats són incompatibles amb la relació laboral que mantenien els facultatius amb el CSI. 


2.7.1. Retribucions del personal 


L’import de les retribucions del personal dels exercicis 2009, 2010 i 2011 va ser de 
77,84 M€; 105,06 M€ i 107,25 M€, respectivament, el que representava un increment entre 
els exercicis 2009 i 2011 del 37,8%, justificat per la posada en marxa durant l’exercici 2010 
de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. 


El detall dels diferents conceptes retributius de la nòmina del personal, d’acord amb la 
informació facilitada pel departament de personal del CSI, és el següent: 


6. Els aspectes contractuals d’aquests serveis s’han analitzat en l’apartat 2.6.3. 
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Quadre 55. Detall per conceptes retributius 


Epígraf Import 2011 Import 2010 Import 2009 
Variació 


2009-2011 (%) 


Salari base 
Plus conveni 
Plus cap de setmana 
Plus cap de setmana i festius especials 
Plus festiu 
Plus nocturnitat 
Plus responsabilitat 
Plus vinculació 
Plus cap de guàrdia 
Plusos diversos 
Passi de visites 
Retribució variable DPO Grups 1-7 
Objectius 
SIPDP ** nivells A, B, C D, sènior i adjunts 
SIPDP Consultor 
Complement adscripció SIPDP 
Atenció continuada 
Atenció continuada cap de setmana, festiu i nocturn 
Complement de dispersió territorial 
Complement d’assignació d’usuaris 
Complement d’atenció primària 
Complement d’atenció programada 
Complement específic 
Complement IT general 
Complement de responsabilitat 
Complements funcionals 
Complements transitoris 
Complements diversos 
Festius 
Guàrdies 
Antiguitat 
JCAC Presencial 
Malaltia
Prestació IT malaltia i accidents 
Mòduls disponibilitat 
Premi de fidelització 
Premi de qualitat 
Compensació descompte – Premi de qualitat 
Programes especials 
Paga extra i previsió extra AJ 
Vacances 
Hores extres i complementàries 
Indemnització - Liquidació per cessament 
Incompliment termini de preavís 
Regularitzacions 
Altres conceptes 
Descompte Decret 03/2010 


44.846.880,87
30.911.624,24 


1.520.185,05
246.961,37 
570.008,71 


1.456.871,03 
1.468.995,37


758.386,71
133.870,42 
298.404,10 
275.539,14 


4.595.406,04
703.325,76


3.109.507,07
1.300.263,65 
1.488.729,52


311.952,99 
1.062.141,44


160.702,17
251.029,24
106.150,14 


2.165.683,11
201.788,93
807.718,25 
198.812,63
263.619,34
348.475,31
294.667,29
343.065,61
137.121,67 
884.483,54


2.481.058,57 
 399.879,66 


1.728.161,74
214.801,92
150.916,71
382.009,49 
122.332,23 


1.850.424,05
1.954.857,49 


862.726,83
64.819,11 


584.249,91
125.491,56 
141.298,26 
126.184,47


(5.164.658,62) 


 44.060.866,98
29.531.181,05


 1.511.920,33 
205.749,59 
511.422,01


1.421.166,30
 1.418.321,50 
 636.384,52


98.660,59 
275.569,38
238.371,62 


 4.166.475,42
 193.738,14
 2.739.350,43


1.265.534,47
 1.251.428,20


626.883,74 
 461.402,32
 158.491,20
 246.822,86


104.666,17 
 1.750.271,90
 206.322,29


875.774,93 
 223.847,96 
 197.797,90
 180.454,06 
 268.959,11
 465.420,06


116.615,61 
 922.385,43


2.258.989,99 
390.244,07 


 1.696.218,29
 489.354,94
 86.404,31


0,00 
1.428.416,72 


 1.337.735,59
2.671.673,15 


 755.341,89
88.508,17 


 383.212,65
(461,72) 


183.437,47
 218.978,74


(3.263.515,35) 


 31.736.381,46 
 20.740.551,35 


884.480,96 
91.126,44 


 73.671,34 
 892.595,73 


8.237,31 
 498.075,39 


95.605,94 
 29.900,37 


0,00 
 3.282.511,10 
 375.950,04 
 2.241.911,22 
 1.183.247,01 
 1.042.119,60 


1.837.961,29 
 591.182,00 
 163.921,02 
 247.655,06 


113.836,38 
 1.468.113,55 
 199.499,83 


0,00 
1.395.311,43 


 100.470,31 
88.507,73 


 340.292,38 
 539.692,55 


59.156,63 
 988.190,05 


0,00 
1.087.565,39 


 1.318.412,85 
 160.593,02 
 55.235,11 


0,00 
0,00 


 1.388.932,16 
1.184.110,25 


 464.470,22 
87.167,59 


 112.568,76 
(825,07) 


 264.487,47 
 407.322,78 


0,00


41,3 
49,0 
71,9 


171,0 
673,7 


63,2 
* 


52,3 
40,0 


898,0 
-


40,0 
87,1 
38,7 


9,9 
42,9 


(83,0) 
79,7 
(2,0) 
1,4 


(6,8) 
47,5 


1,1 
-


(85,8) 
162,4 
293,7 
(13,4) 
(36,4) 
131,8 
(10,5) 


-
(63,2) 
31,1 
33,8 


173,2 
-
-


33,2 
65,1 
85,7 


(25,6) 
419,0 


* 
(46,6) 
(69,0) 


-


Total nòmina 107.246.924,09 105.056.794,98 77.840.196,00 37,8 


Gestió del premi de qualitat 2008, abonat en el 2009 
Diferència de previsió real – objectius DPO i pagues extres 
Previsió increments de conveni
Previsió productivitat objectius 2009
Previsió productivitat objectius gestió participativa 2010 
Diversos conceptes 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


(47.372,47) 


0,00 
0,00 


2.257.553,78 
(4.275.785,32) 
4.632.632,84


(82.417,65) 


2.029.378,00 
346.060,45 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00


-
-
-
-
-
-


Total informes de nòmina amb partides conciliatòries 107.199.551,62 107.588.778,63 80.215.634,45 33,6 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels informes de nòmina del Consorci Sanitari Integral. 

Nota: Les dades d’aquest quadre difereixen de les del quadre 54 Despeses de personal perquè procedeixen de dues fonts diferents i de

diferents sistemes de recollir les dades: unes d’acord amb el principi del meritació i les altres d’acord amb el principi de caixa. 

* Percentatge superior a 999% en valor absolut. 

** Sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional. 
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Alguns dels conceptes de nòmina anteriors no formen part de cap dels quatre convenis 
vigents durant el període de fiscalització, ni dels acords signats per hospitals, i corres-
ponen a conceptes autoritzats pels càrrecs directius del CSI. 


De la fiscalització d’aquest epígraf es poden fer les observacions següents: 


a) Autorització dels conceptes retributius no inclosos en convenis o acords generals 


La fiscalització de la mostra de personal ha posat de manifest que durant el període 
fiscalitzat el CSI va remunerar una part dels seus treballadors per conceptes retributius que 
no provenien de cap conveni a què estigués acollit el personal del CSI i que havien estat 
autoritzats per la gerència del CSI o per la direcció dels centres hospitalaris en anys 
anteriors al període fiscalitzat. 


En l’acta del Consell Rector del 13 d’abril del 2011 es van donar poders al gerent del CSI, 
però pel que fa al sistema retributiu del personal l’acord adoptat estableix que el gerent pot 
determinar les remuneracions del personal d’acord amb el règim retributiu aprovat pel 
Consell Rector. Tanmateix, a la Sindicatura no li consta l’existència d’aquest règim retri- 
butiu que hauria d’haver aprovat el Consell Rector del CSI.  


b) Conceptes retributius de complement transitori i mòduls de disponibilitat 


El complement transitori compensa el nivell de carrera assolit pels professionals un cop 
aquests es van incorporar al conveni de la XHUP, en cas que el nivell professional que 
tenien fos superior i no equiparable a cap dels que es definien en el conveni XHUP. La 
despesa pels tres exercicis fiscalitzats va ser de 0,62 M€. 


El mòdul de disponibilitat retribueix el personal facultatiu per treballar o estar disponible els 
caps de setmana. La despesa comptable per als tres exercicis fiscalitzats va ser de 
0,86 M€. 


El CSI no ha facilitat a la Sindicatura la documentació suficient per validar l’aprovació per 
part de l’òrgan de govern d’aquests dos conceptes retributius que no formen part dels 
aprovats per conveni, ni tampoc, pel que fa al Mòdul de disponibilitat, per poder validar 
l’aprovació de les hores realitzades ni l’autorització dels preus per hora pagats. 


c) Concepte retributiu de guàrdies 


Els treballadors del CSI fan dos tipus de guàrdia: de localització, que no necessita la 
presència de la persona al lloc de treball, i de presència. Quan una persona que està de 
guàrdia localitzable és requerida per prestar qualsevol servei, la guàrdia passa a 
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considerar-se com de presència. Ambdós conceptes es retribueixen d’acord amb els 
preus per hora establerts en el convenis d’aplicació al CSI. 


L’article 37.11 del VII Conveni de la XHUP, que afecta la majoria dels treballadors del CSI 
que han fet aquestes guàrdies, estableix una dedicació anual màxima de dues mil dues
centes noranta hores (suma de les hores de jornada ordinària i de les de jornada 
complementària per guàrdies de presència), excepte quan hi ha un pacte individual 
formalitzat per escrit per un excés màxim de cent cinquanta hores anuals. 


La fiscalització realitzada ha posat de manifest que tres dels treballadors sobrepassen el 
límit establert en l’article 49.1 de la Llei 55/2003 de l’estatut marc del personal estatutari 
dels serveis de salut en més d’aquestes cent cinquanta hores. 


La fiscalització també ha posat de manifest que un treballador amb categoria de cap i amb 
una jornada laboral ordinària, va acumular i va percebre retribucions en concepte de 
guàrdies localitzables per un còmput d’hores que dupliquen els de la jornada laboral.  


d) Conceptes retributius de direcció per objectius i d’objectius 


El CSI tenia establert, en el període fiscalitzat, el concepte retributiu de millora voluntària de 
l’empresa, que estava vinculat al concepte de direcció per objectius establert en VII 
Conveni de la XHUP. Aquest concepte era una paga d’objectius addicional a la direcció 
per objectius que s’abonava al personal que ho tenia reconegut en el mateix percentatge 
que la direcció per objectius. L’import d’aquest concepte estava pactat de forma individual 
entre la persona afectada i els directors dels centres. 


El CSI no ha facilitat a la Sindicatura cap document d’aprovació formal d’aquest concepte 
ni dels criteris per a la seva aplicació ni per a la seva meritació. 


e) Concepte retributiu de programes especials 


El concepte de programes especials retribuïa l’activitat assistencial complementària 
realitzada pel personal sanitari dels hospitals Dos de Maig i General de l’Hospitalet de 
Llobregat fora de l’horari laboral. Les activitats retribuïdes eren principalment les d’anes
tèsia, intervenció d’hèrnies, parts, intervencions de pròtesis de genoll, i colonoscòpies. El 
pagament d’aquests serveis els autoritzaven els gerents dels hospitals. La despesa total 
per aquest concepte pels tres exercicis fiscalitzats va ser de 4,58 M€. 


El CSI no ha facilitat a la Sindicatura cap document formalment aprovat on consti el detall 
de les activitats retribuïdes i els criteris concrets d’assignació dels preus als diferents 
professionals. 


67 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 22/2014



La remuneració percebuda pel personal que realitzava aquests serveis era, en la majoria 
de casos, fixa en la seva quantia i periòdica en la seva meritació, mentre que hauria estat 
més apropiat fer-ho per acte o sessió. 


f) Complement d’antiguitat 


El febrer de 2010, el CSI va contractar com a personal facultatiu del Consorci l’ad
ministrador d’una societat que prestava serveis d’endoscòpia digestiva al Consorci. Durant 
els exercicis 2010 i 2011, aquest treballador va cobrar un complement d’antiguitat conso
lidada de 2.800,00 € anuals, quan no li corresponia cap quantitat per antiguitat atès que la 
seva relació laboral anterior va finalitzar l’any 1996 per baixa voluntària. 


2.7.2. Personal d’alta direcció 


A l’inici del període fiscalitzat el CSI mantenia la relació laboral amb una part del seu 
personal directiu mitjançant contractes d’alta direcció subjectes al Reial decret 1382/1985, 
de l’1 d’agost, pel qual es regula la relació especial dels contractes d’alta direcció i al 
Decret 243/2004, del 30 de març, de la Generalitat de Catalunya, que regula determinats 
aspectes de la contractació laboral. L’1 de gener del 2009 el CSI tenia en vigor deu con
tractes d’alta direcció. Durant l’exercici 2009 va rescindir-ne un i en va formalitzar quatre 
de nous. 


En l’exercici 2010 el CSI va modificar el règim laboral de la majoria d’aquests contractes i, 
per mitjà de novacions contractuals, els va canviar al règim laboral ordinari i els va vincular 
al conveni col·lectiu que els fos d’aplicació. L’any 2011 va canviar dos contractes més 
d’alta direcció al règim laboral, va destituir del càrrec tres directius i només va mantenir un 
sol contracte en el règim d’alta direcció en vigor. El personal afectat per aquestes nova
cions contractuals mantenien les mateixes funcions i l’import brut de la retribució mensual. 


D’altra banda, per complir el Decret llei 3/2010, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, a partir del mes de juny de 
2010 el CSI va reduir en un 15,0% la seva retribució mensual al conseller delegat, al 
director general i als gerents del CSI i de l’Hospital de l’Hospitalet de Llobregat. Al gerent 
de l’Àrea del Baix Llobregat se li va aplicar una reducció del 10,0%, mentre que per la 
resta de personal amb contracte d’alta direcció la reducció va ser del 5,0%.  


De la fiscalització d’aquest epígraf es poden fer les observacions següents: 


a) Canvis de contractes d’alta direcció a contractes laborals ordinaris 


Segons els informes elaborats per la Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social, el CSI 
va convertir els contractes d’alta direcció en contractes laborals ordinaris sense que 
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aquesta modificació signifiqués un canvi en les funcions directives d’aquest personal, ni en 
la seva retribució anual. 


D’acord amb l’article 13 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat mitjançant la Llei 
7/2007, del 12 d’abril, el personal de les entitats públiques que desenvolupa serveis de 
caràcter directiu ha d’estar subjecte al règim laboral d’alta direcció, per tant, els canvis 
contractuals esmentats no s’haurien d’haver dut a terme. 


b) Aplicació de la reducció salarial establerta en el Decret llei 3/2010 al personal 
d’alta direcció 


El CSI va aplicar una reducció del 5,0% al personal d’alta direcció amb una retribució 
anual íntegra superior a la de director general i inferior a 93.420,19 €, mentre que, d’acord 
amb el Decret llei 3/2010, a aquest personal els era d’aplicació una reducció del 8,0%.  


2.7.3. Indemnitzacions per acomiadaments 


Durant el període fiscalitzat el CSI va pagar 0,47 M€ en concepte d’indemnitzacions per 
acomiadament a quaranta-cinc treballadors amb el detall següent: 


Quadre 56. Composició de les indemnitzacions dels exercicis 2009, 2010, 2011 


Grup 


2011 2010 2009 


Import Nombre Import Nombre Import Nombre 


Indemnitzacions per acomiadament de perso
nal directiu i d’alta direcció 


Indemnitzacions per acomiadament de facul
tatius i de personal sanitari i administratiu 


171.404,22 


169.519,33 


6 


29 


116.090,88 


4.563,73 


2 


2 


-


4.510,97 


-


6 


Total CSI 340.923,55 35 120.654,61 4 4.510,97 6 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura a partir de bases de dades del Consorci Sanitari Integral.



Durant l’exercici 2010 el CSI va acomiadar el conseller delegat i el director tècnic. Pel que 
fa al conseller delegat, la clàusula vuitena del seu contracte establia que el cessament en 
el càrrec per qualsevol causa no requeria cap preavís. El conseller delegat va ocupar el 
càrrec fins al 17 d’octubre del 2010. El 18 d’octubre del 2010, la nova consellera delegada 
va formalitzar un nou contracte amb l’anterior conseller delegat per ocupar el càrrec 
d’adjunt al conseller delegat. En aquest nou contracte s’establia una indemnització de 
30.834,78 € per incompliment de preavís. 


Així mateix, durant l’exercici 2011 el CSI va acomiadar vint-i-nou treballadors per causes 
objectives, amb la corresponent indemnització de vint dies per any treballat amb un màxim 
de dotze anualitats. 
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De la fiscalització d’aquest epígraf poden fer les observacions següents: 


a) Indemnització del conseller delegat 


La indemnització per incompliment del període de preavís satisfeta a l’anterior conseller 
delegat, de 30.834,78  €, va ser contrària al que establia el seu contracte, ja que la clàusula 
vuitena deia explícitament que en cas de desistiment per part del CSI no era necessari cap 
preavís. 


En qualsevol cas, tampoc li hauria correspost la indemnització per incompliment del 
període de preavís perquè l’endemà del seu cessament com a conseller delegat es va 
signar una novació contractual perquè ocupés un nou lloc de treball. 


b) Acomiadaments improcedents 


El 16 de novembre del 2010 el CSI va arribar a un acord amb el director tècnic mitjançant 
un acte conciliatori, pel qual era acomiadat amb una indemnització de 70.150,34 €.  


El 8 de febrer del 2011 el CSI va trametre un escrit a la gerent d’àrea de l’Hospitalet de 
Llobregat en què li comunicava el seu acomiadament per motius disciplinaris. El mateix dia 
i en un altre escrit el CSI reconeixia la improcedència de l’acomiadament i, d’acord amb el 
seu contracte, va indemnitzar la persona afectada amb el màxim de quaranta-cinc dies per 
any treballat, a més a més d’indemnitzar-la per l’incompliment del termini de preavís amb 
22.500,00 €. 


D’altra banda, el CSI va obrir un expedient informatiu i va apartar de les seves funcions el 
director general per haver-se extralimitat en l’exercici del seu càrrec. Posteriorment, el 
febrer del 2011, se’l va acomiadar amb una indemnització de 161.484,84 €.  


La Sindicatura considera que, per tal de preservar el principi de no discrecionalitat que ha 
de regir en totes les actuacions de l’Administració pública, caldria tramitar correctament els 
expedients disciplinaris per tal que si calgués acomiadar la persona, l’acomiadament es 
fes amb totes les garanties processals, tant pel que fa a l’entitat com al treballador. 
Convindria, per tant, que els acomiadaments improcedents i les indemnitzacions a satisfer 
en aquests casos fossin establertes per sentències judicials fermes. 


2.7.4. Concepte retributiu Gestió professional participativa 


El concepte retributiu Gestió professional participativa (GPP o premi de qualitat) va ser 
aprovat pel Consell Rector, a proposta del director general del CSI, l’any 2007 per re
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compensar l’estalvi de costos com a conseqüència de millores aplicades en la gestió. El 
concepte es nodria amb una part de l’estalvi obtingut en cada centre assistencial per 
l’aplicació de les mesures i se satisfeia al personal de cada centre en funció d’aquella 
aportació. Així, doncs, l’import a distribuir en cada centre era una part de la diferència 
entre l’estalvi corrent pressupostat i el real. 


El 26 de març del 2010, el Consell Rector va aprovar l’import a abonar pel premi de qualitat 
de l’exercici 2009, del qual ja s’havia fet una provisió comptable d’1,47 M€. El CSI però, va 
aturar el pagament d’aquest premi per aplicació del Decret Llei 3/2010, del 29 de maig, de 
mesures urgents de contenció de la despesa, que comportava una reducció del 5% dels 
diferents conceptes retributius del salari. Posteriorment, per aplicació d’altres mesures de 
contenció de la despesa (organitzatives, temps de treball, etc.) proposades pel CatSalut i 
negociades amb el personal per tal de disminuir l’impacte de la reducció salarial, el CSI va 
aprovar compensar una part de la disminució salarial amb l’import de la provisió del premi 
de qualitat. L’acord negociat amb el Comitè d’empresa preveia compensar un mínim d’un 
2,0%, utilitzant els fons d’aquest premi.  


El premi de qualitat a distribuir estava calculat d’acord amb l’estalvi aconseguit per cada 
centre. Hi havia centres que havien obtingut un estalvi superior a la reducció del 5,0% i 
altres en què l’estalvi no arribava al 2,0% acordat. 


No obstant això, entre l’exercici 2010 i 2011 el CSI va abonar als treballadors de cada 
centre la totalitat del premi de qualitat que els corresponia en funció de l’acompliment dels 
objectius d’estalvi. El desembre del 2010 es van pagar 0,91 M€, i la resta, fins a 1,47 M€, es 
van pagar el març del 2011. 


D’altra banda, el CSI va compensar econòmicament els treballadors dels centres en què el 
premi de qualitat aconseguit i pagat no compensava el percentatge del 2% de les 
retribucions pactat amb el personal fins assolir l’esmentat percentatge. Per tal de poder fer 
front a aquesta despesa es van dotar addicionalment 0,50 M€.  


El CSI no va dotar el premi de qualitat ni en l’exercici 2010 ni en l’exercici 2011. 


De la revisió d’aquest epígraf es desprèn l’observació següent: 


Compensació parcial de la reducció salarial establerta en el Decret llei 3/2010 


La Sindicatura de Comptes considera que el CSI no podia incrementar la despesa de 
personal en 0,50 M€ per compensar els efectes del decrement salarial que establia el 
Decret llei 3/200, en aquells centres que no havien arribat a un estalvi de costos mínim del 
2,0% amb els fons del premi de qualitat. 
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3.	 SEGUIMENT DE LES OBSERVACIONS INCLOSES EN L’INFORME 29/2009 
REFERIDES A L’EXERCICI 2007 


En l’informe 29/2009 de la Sindicatura relatiu al CSI, referit a l’exercici 2007, es van fer 
dinou observacions. De la revisió del seu estat a finals del període fiscalitzat, es destaca 
que cinc observacions han estat resoltes totalment o parcialment, d’una no s’ha pogut fer 
el seguiment la constituïen fets no esmenables, i pel que fa a la resta, dues segueixen 
vigents i se’n fa el seguiment en el text d’aquest informe, i deu afectaven expedients de 
contractació que van ser analitzats en la fiscalització anterior. A continuació es fa el 
seguiment de les observacions d’aquell informe, i s’esmenta quines han estat resoltes i 
quines resten pendents: 


Quadre 57. Seguiment de les observacions de l’informe anterior 


Observacions incloses en l’informe 29/2009 Comentaris 


I. Pressupost d’explotació i de capital 


1. Confecció de la liquidació del pressupost per transposició 
directa dels imports del Compte de resultats de la compta- 
bilitat financera. No s’efectua l’adequat seguiment pressu-
postari de les operacions. 


Resolta parcialment a partir de l’exercici 
2011 (vegeu l’observació de l’apartat 2.1). 


II. Balanç de situació 


1. Manca d’aplicació del Pla general de comptabilitat pública 
de la Generalitat de Catalunya. 


Es manté. El CSI continua aplicant les nor
mes i criteris establerts en el Reial decret 
1514/2007, del 16 de novembre, pel qual 
s’aprova el Pla general de comptabilitat. 


2. Classificació de despeses de primer establiment com a 
despeses de recerca i desenvolupament. 


Resolta en l’exercici 2010. 


3. Manca de comptabilització de la cessió d’un solar. Resolta en l’exercici 2010. 


4. Comptabilització d’una revalorització sense que hi hagi 
normativa específica que ho permeti. 


Resolta en l’exercici 2010. 


5. Comptabilització com a immobilitzat financer de la totalitat 
de les aportacions del Departament de Salut compromeses. 


Resolta en l’exercici 2009. Es va aplicar la 
Instrucció del 15 de juliol del 2009 i es va 
regularitzar. 


6. Reconeixement de la venda del Banc de Sang i Teixits en 
funció del seu cobrament. 


Resolta en l’exercici 2009 (vegeu l’apartat 
2.2.1.6). 


7. Detall de la presentació en el Balanç de situació dels fons 
propis del CSI. 


Resolta en l’exercici 2009. 


Nota: La numeració de les observacions és la que consta en l’apartat 3.1, Observacions, de l’informe 29/2009. 
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4. CONCLUSIONS 


Un cop analitzats els comptes anuals dels exercicis 2009, 2010 i 2011 i l’activitat del 
Consorci Sanitari Integral en les diverses àrees fiscalitzades, d’acord amb els objectius 
d’aquest informe de fiscalització esmentats en l’apartat 1.1 es formulen les observacions i 
recomanacions que s’exposen a continuació. 


Durant els exercicis 2009 i 2010, el CSI ha anat introduint canvis en els comptes anuals; ha 
corregit els aspectes que posaven de manifest les observacions de l’informe 29/2009 de la 
Sindicatura de Comptes, relatiu al CSI, exercici 2007. Consegüentment, excepte per les 
observacions 2 i 3 de l’apartat següent, la Sindicatura considera que els comptes anuals 
del CSI expressen de forma raonable la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera 
corresponent al 31 de desembre del 2011 i del resultat de les seves operacions d’aquest 
exercici. 


4.1. OBSERVACIONS 


En aquest apartat s’inclouen les principals observacions relatives als comptes anuals del 
Consorci Sanitari Integral corresponent al període 2009-2011 i dels aspectes de con
tractació i de personal objecte de fiscalització. 


I. Pressupost 


1) [...]7 


2) Gestió del pressupost8 


El CSI no va gestionar el pressupost durant l’exercici i, al tancament de l’any, va elaborar la 
Liquidació del pressupost amb els imports del Compte de resultats de la comptabilitat 
financera amb les oportunes conciliacions (vegeu l’apartat 2.1). 


En la Liquidació del pressupost de l’exercici 2009 hi ha capítols de despesa amb 
obligacions reconegudes superiors a les dotacions de l’exercici. El Consell Rector, en la 
sessió del 13 d’octubre del 2010, va aprovar unes Bases d’execució del pressupost per 
aplicar a partir de l’exercici 2011. Des del mes de juny del 2011, la gerència informa 
mensualment el Consell Rector de l’estat d’execució del pressupost. 


7. Observació suprimida arran de l’acceptació de l’al·legació I.1 presentada pel Consorci. 


8. Observació modificada arran de l’acceptació parcial de l’al·legació I.2 presentada pel Consorci. 
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II. Balanç de situació 


3) Marc comptable 


El CSI va comptabilitzar el patrimoni i les seves operacions d’acord amb les normes i 
criteris establerts en el Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el 
Pla general comptable. No obstant això com a consorci participat majoritàriament per la 
Generalitat, li és d’aplicació el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat per l’Ordre del 28 d’agost de 1996 (vegeu l’apartat 2.2). 


III. Contractació 


4) Quantificació dels contractes de subministrament derivats d’acords marc 


El CSSC, a sol·licitud del CSI, va licitar els contractes de subministraments que derivaven 
dels acords marc per lots. Tanmateix, les adjudicacions i els contractes formalitzats es van 
fer pels preus unitaris dels productes subministrats sense que constés un límit de pro
ductes a subministrar ni un preu total del contracte, en contra del que determina l’article 75 
del LCSP (vegeu l’apartat 2.6.1.a). 


5) Classificació dels contractes de gestió de serveis públics 


El CSI va tramitar cinc contractes de gestió de serveis públics. D’acord amb la legislació 
de contractes, si s’hagués tractat efectivament de gestió de serveis públics, aquests 
contractes només els hauria pogut licitar el CatSalut o el Departament de Salut, atès que 
aquesta categoria contractual queda reservada a les administracions públiques amb 
titularitat i competència sobre els serveis públics, la gestió dels quals es licita. El CSI hauria 
d’haver licitat i formalitzat aquestes prestacions com a simples contractes de serveis 
(vegeu l’apartat 2.6.2). 


6) Contractació de serveis assistencials professionals 


Una part de la despesa comptabilitzada en els comptes de l’epígraf Aprovisionaments del 
Compte de pèrdues i guanys dels exercicis fiscalitzats correspon a despesa facturada per 
professionals assistencials contractats pel CSI de forma directa sense seguir cap proce
diment de contracció. 


Ja sigui per l’import facturat o bé per la continuïtat en la prestació del servei, superior a un 
any, aquestes contractacions s’haurien d’haver realitzat a partir d’una licitació pública 
(vegeu l’apartat 2.6.3). 
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7) Valoració de l’experiència 


El CSI va valorar com a criteri d’adjudicació d’un contracte d’obres l’experiència dels 
licitadors. D’acord amb el TRLCSP, l’experiència ha de considerar-se un mitjà d’acreditació 
de la solvència tècnica dels licitadors, que s’ha de valorar de forma prèvia a la fase del 
concurs (vegeu l’apartat 2.6.4.a). 


8) Procediment negociat sense publicitat 


El CSI va tramitar dos expedients d’obra separadament pel procediment negociat sense 
publicitat mentre que, d’acord amb la documentació facilitada, corresponien a objectes 
molt similars tramitats conjuntament i adjudicats el mateix dia al mateix proveïdor. D’acord 
amb aquesta informació, caldria haver tramitat una sola licitació pel procediment negociat 
amb publicitat (vegeu l’apartat 2.6.4.b). 


9) Adjudicacions sense procediment de contractació 


Durant el període fiscalitzat el CSI va contractar un conjunt de subministraments i de 
prestacions de serveis de forma directa, tot i que, pel seu import, s’haurien hagut de 
sotmetre a un procediment de contractació d’acord amb la normativa aplicable. En la 
majoria dels casos la situació es va solucionar durant el període fiscalitzat o posteriorment 
(vegeu l’apartat 2.6.5). 


IV.  Personal 


10) Incompatibilitats 


Durant el període fiscalitzat el CSI tenia contractats diferents serveis de caràcter 
professional, directament amb el professional o a través de societats creades ad hoc. Amb 
aquest personal mantenia a la vegada una relació de caràcter laboral. 


Atès el que estableix l’article 11 de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats 
al servei de l’Administració de la Generalitat, i el Decret 307/1985, del 31 d’octubre, sobre 
les normes i procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al personal sanitari al 
servei de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura considera que la contractació 
professional amb aquestes persones és incompatible amb la relació laboral que mantenien 
aquests mateixos facultatius amb el CSI (vegeu l’apartat 2.7). 


11) Autorització dels conceptes retributius 


Durant el període fiscalitzat el CSI va remunerar a una part dels seus treballadors per 
conceptes retributius que no provenien de cap conveni a què estigués acollit el personal 
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del CSI i que havien estat autoritzats per la gerència del CSI o per la direcció dels centres 
hospitalaris en anys anteriors al període fiscalitzat. 


Segons l’acta del Consell Rector del 13 d’abril del 2011, el gerent del Consorci pot de
terminar les remuneracions del personal d’acord amb el règim retributiu aprovat pel 
Consell Rector. A la Sindicatura no li consta l’existència d’aquest règim retributiu (vegeu 
l’apartat 2.7.1.a). 


D’altra banda, el CSI no ha facilitat a la Sindicatura cap document d’aprovació formal del 
concepte retributiu Millora voluntària de l’empresa, que estava vinculat al concepte de 
Direcció per objectius establert en el VII Conveni de la XHUP, ni dels criteris per a la seva 
aplicació ni per a la seva meritació (vegeu l’apartat 2.7.1.d). 


El CSI tampoc ha facilitat a la Sindicatura cap document formalment aprovat on consti el 
detall de les activitats retribuïdes i els criteris concrets d’assignació dels imports entre els 
diferents professionals que reben retribucions pel concepte Programes especials. En 
aquest sentit, la remuneració percebuda pel personal que realitzava aquests serveis era, 
en la majoria de casos, fixa en la seva quantia i periòdica en la seva meritació, mentre que 
el més apropiat hauria estat fer-ho per acte o sessió (vegeu l’apartat 2.7.1.e). 


12) Conceptes retributius de complement transitori i mòduls de disponibilitat 


El CSI no ha facilitat documentació suficient a la Sindicatura per poder validar l’aprovació 
per l’òrgan de govern i la quantificació del complement transitori i el mòdul de disponibilitat 
que van suposar una despesa pels tres exercicis fiscalitzats d’1,48 M€ (vegeu l’apartat 
2.7.1.b). 


13) Concepte retributiu de guàrdies 


La fiscalització realitzada ha posat de manifest que tres treballadors de la mostra 
analitzada sobrepassen el límit anual de cent cinquanta hores per sobre la jornada laboral 
ordinària i la jornada complementària, establert amb caràcter general, excepte que hi hagi 
acord entre les parts, en l’article 49.1 de la Llei 55/2003, de l’estatut marc del personal 
estatutari dels serveis de salut.  


14) Complement d’antiguitat 


El CSI va contractar com a personal facultatiu del Consorci l’administrador d’una societat 
que prestava serveis d’endoscòpia digestiva al Consorci. Durant els exercicis 2010 i 2011, 
aquest treballador va cobrar un complement d’antiguitat consolidada de 2.800,00 € anuals, 
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mentre que no li corresponia cap quantitat per antiguitat, atès que la seva relació laboral 
anterior va finalitzar l’any 1996 per baixa voluntària (vegeu l’apartat 2.7.1.f). 


15) Canvis de contractes d’alta direcció a contractes laborals ordinaris 


A partir d’informes elaborats per la Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social el CSI va 
convertir contractes d’alta direcció en contractes laborals ordinaris sense que la 
modificació signifiqués un canvi en les funcions directives del personal ni afectés a la seva 
retribució anual. Tanmateix, d’acord amb l’article 13 de l’Estatus bàsic de l’empleat públic, 
el personal de les entitats públiques que desenvolupi serveis de caràcter directiu ha 
d’estar subjecte al règim laboral d’alta direcció; per tant, els canvis de contracte no 
s’haurien d’haver fet (vegeu l’apartat 2.7.2.a). 


16) Aplicació de la reducció salarial establerta en el Decret llei 3/2010 al personal 
d’alta direcció i altre personal directiu 


El CSI va aplicar una reducció del 5,0% al personal d’alta direcció i al personal directiu que 
tenien una retribució inferior a 93.420,20 € i per sobre de la dels directors generals, mentre 
que hauria d’haver aplicat una reducció salarial del 8,0% (vegeu l’apartat 2.7.2.b). 


17) Indemnització del conseller delegat 


El 17 d’octubre del 2010 el CSI va destituir del càrrec l’anterior conseller delegat i l’endemà 
el va contractar pel càrrec d’adjunt a la consellera delegada. Per l’incompliment del 
període de preavís se li van abonar 30.834,78 €. Atès que l’endemà del seu acomiadament 
va accedir a un altre lloc de treball del CSI, no li corresponia cap indemnització pel 
cessament del càrrec de conseller delegat. D’altra banda, la clàusula vuitena del seu 
contracte d’alta direcció, explicitava que, en cas de desistiment per part del CSI no era 
necessari cap preavís (vegeu l’apartat 2.7.3.a). 


18) Compensació parcial de la reducció salarial establerta en el Decret llei 3/2010 


Durant l’exercici 2010 el CSI va dotar addicionalment les despeses de personal amb 
0,50 M€ per compensar els efectes del decrement salarial que establia el Decret llei 
3/2010, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la 
reducció del dèficit públic, en aquells centres que no havien arribat a un mínim del 2,0% 
del premi de qualitat. 


Aquest increment de la despesa per retribucions incompleix el que estableix en l’esmentat 
decret llei (vegeu l’apartat 2.7.4). 
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4.2. RECOMANACIONS 


Independentment de l’obligació del CSI de seguir les formalitats derivades de la nor
mativa comptable, contractual i de personal i que s’han posat de manifest en les respec
tives observacions, els fets apreciats en la fiscalització porten a fer les recomanacions 
següents: 


1) Catalogació del càrrec de gerent 


Durant l’exercici 2011 van quedar vacants els càrrecs de conseller delegat i de director 
general del CSI, que consten en l’article 2 dels Estatuts de l’entitat com òrgans de govern 
del CSI. Des d’aquella data les màximes funcions executives del Consorci les exerceix per 
delegació del Consell Rector el gerent. 


Cal modificar els Estatuts del CSI per tal que declarin com a òrgan de govern del Consorci 
al gerent i en regulin les seves competències, a la vegada que, si es oportú, deixi sense 
efecte les competències dels càrrecs vacants.  


2) Tractament de l’import pendent de cobrament del Banc de Sang i Teixits 


A la data de fiscalització del CSI restaven pendents de cobrament del Banc de Sang i 
Teixits per la transmissió d’aquesta branca d’activitat 1,83 M€. El CSI, per iniciativa pròpia, 
va compensar aquest import amb el cost dels productes subministrats pel Banc de Sang i 
Teixits. 


El Banc de Sang i Teixits, en resposta a la circularització, també va considerar compensats 
aquests saldos. 


Cal, doncs, que es tramiti formalment la compensació dels deutes mutus entre les dues 
entitats. 


3) Seguiment de l’execució contractual  


El CSI no tenia implementat un procediment per fer el seguiment de la despesa associada 
a cadascun dels contractes adjudicats. Per això la Sindicatura no s’ha pogut manifestar 
sobre l’execució d’una part dels contractes fiscalitzats (vegeu l’apartat 2.6). 


La Sindicatura considera necessari que el CSI implementi un adequat procediment per al 
seguiment de la despesa vinculada als contractes adjudicats. Aquests circuits han de 
garantir que els imports facturats tenen sempre la cobertura contractual que requereixen i 
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que els contractes es desenvolupen d’acord amb les estipulacions que marquen el 
document contractual i els corresponents plecs de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques. 


4) Exercici de les competències del Consell Rector en l’àrea de personal 


La fiscalització de l’àrea de personal ha posat de manifest que el Consorci tenia esta
blerts un conjunt de complements retributius que no havien estat aprovats pel Consell 
Rector de l’entitat. Per tant, convindria que el mateix Consell Rector dissenyés i aprovés 
uns procediments perquè qualsevol mesura que afectés, creés o modifiqués l’establi
ment de retribucions del personal necessités de l’aprovació d’aquell òrgan, prèvia a 
l’aplicació. 


5) Acomiadaments improcedents 


El CSI va tramitar diferents acomiadaments –iniciats per motius disciplinaris– que eren 
improcedents. 


La Sindicatura considera que, per tal de preservar el principi de no discrecionalitat que 
ha de regir totes les actuacions de l’Administració pública, caldria tramitar correctament 
els expedients disciplinaris per tal que si cal acomiadar una persona, l’acomiadament es 
faci amb totes les garanties processals, tan per a l’entitat com per al treballador. En 
aquest sentit, convindria que els acomiadaments improcedents i les indemnitzacions a 
satisfer en aquests casos fossin establerts per sentències judicials fermes (vegeu l’apar
tat 2.7.3.b). 


5. AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 20 de juny del 2014 al Consorci Sanitari Integral. 


El gerent va demanar una ampliació del termini per presentar les al·legacions, què es va 
ampliar fins al 28 de juliol del 2014. 


A continuació es transcriu l’escrit enviat pel Consorci, amb registre de sortida 
2014-009 AA, del 24 de juliol del 2014, i amb registre d’entrada a la Sindicatura de 
Comptes núm. 2517, del 24 de juliol del 2014. L’Annex que acompanya aquest escrit resta 
arxivat a la Secretaria General:  


79 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 22/2014



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 
Avda. Litoral 12-14 
08005 Barcelona 
A l’atenció del Sr. Andreu Morillas Antolín 


Senyor, 


Amb el present escrit us fem arribar les al·legacions al projecte d’informe de 
fiscalització núm. 20/2012-C del Consorci Sanitari Integral corresponent als exercicis 
2009, 2010 i 2011. 


Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que requereixin al 
respecte. Molt atentament, 


Miquel Arrufat Vila 
Gerent 


L’Hospitalet de Llobregat a 24 de juliol de 2014 


AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME DE FISCALITZACIÓ 20/2012-C DEL 
CONSORCI SANITARI INTEGRAL CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2009 A 2011 


Exposarem les al·legacions en referència als diferents aspectes que es detallen a 
l’apartat de conclusions del projecte d’informe (pàgines 73 a 80). 


I.1 Pressupost. Retiment de Comptes 


1) Retiment de comptes 


El CSI va retre els comptes a la Sindicatura dels exercicis 2009, 2010 i 2011 més enllà 
del termini del 30 d’abril de l’any següent, establert en l’article 71.4 del Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya.  


L’article 71.4 del Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya (TRLFPC) 
especifica, que les entitats autònomes de tipus comercial, industrial i financer; les 
empreses públiques, tant si estan constituïdes en forma de societat anònima com si 
no ho estan; les universitats públiques finançades per la Generalitat, i els patronats i 
els consorcis en els quals participa la Generalitat han de trametre a la Intervenció Ge
neral de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya abans del 30 
d’abril la liquidació del pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió de 
l’exercici anterior, i també han de trametre la mateixa documentació referida a les 
empreses en què participen (precepte ara recollit a l’article 71.3 a partir de la modifi
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cació introduïda per la Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, ad
ministratives, financeres i del sector públic). 


EL Consorci Sanitari Integral va trametre els comptes anuals, memòria, informe de 
gestió i liquidació del pressupost de l’any 2009 el dia 29 d’abril de 2010, els corres
ponents a l’exercici 2010 el 28 d’abril de 2011 i els corresponents a l’exercici 2011 el 
26 d’abril de 2012. Per tant entenem que es va donar acompliment a allò que disposa 
el TRLFPC. 


De forma complementària es van trametre amb posterioritat els informes d’auditoria 
(el corresponent als comptes anuals de 2009 es va trametre el 10 de juny de 2010, el 
de 2010 el 23 de maig de 2011 i el de 2011 el 9 de maig de 2012). 


Les trameses dels documents de comptes anuals i informe d’auditoria del Consorci 
Sanitari Integral a la Sindicatura de comptes de l’exercici 2012 es van fer arribar el 18 
d’abril de 2013 i els de l’exercici 2013 s’han fet arribar el 22 d’abril de 2014. 


I.2 Pressupost. Gestió del Pressupost. 


2) Gestió del pressupost 


El CSI no gestiona el pressupost durant l’exercici i, al tancament de l’any, elabora la 
Liquidació del pressupost transposant els imports del Compte de resultats de la 
comptabilitat financera amb les oportunes conciliacions (vegeu apartat 2.1). 


En la Liquidació del pressupost de dos dels tres exercicis fiscalitzats hi ha capítols de 
despesa amb obligacions reconegudes superiors a les dotacions de l’exercici.  


No obstant això, el Consell Rector, en la sessió del 13 d’octubre del 2010, va aprovar 
unes Bases d’execució del pressupost per aplicar a partir de l’exercici 2011. A partir 
del mes de juny de 2011, la gerència informa al Consell Rector mensualment de 
l’estat d’execució del pressupost. 


Tal com ja s’especifica a la conclusió, el Consorci Sanitari Integral disposa d’unes 
bases d’execució del pressupost que s’aproven per part del seu màxim Òrgan de 
Govern (Consell Rector), aquestes constitueixen el conjunt d’instruccions que són 
preceptives per tal d’assegurar el correcte seguiment i liquidació del pressupost 
d’acord amb la legislació vigent, posant de manifest els resultats pressupostaris i pro
porcionant informació rellevant pel seguiment dels objectius previstos i per a l’exer
cici dels controls de legalitat, financer, d’economia, eficiència i eficàcia. Aquestes 
bases s’elaboren d’acord amb allò que disposa el Text Refós de la Llei de Finances 
de Catalunya (Decret Legislatiu 3/2002 de 24 de desembre) en matèria d’execució 
pressupostària així com allò que s’estableix a les lleis en vigor de pressupostos i de 
mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya. 


Aquestes bases també s’elaboren d’acord amb allò que estableix la Guia bàsica per 
a la gestió financera i pressupostària de les entitats del Sector Públic de Salut de la 
Generalitat de Catalunya elaborada conjuntament per part de la Intervenció Adjunta 
per a la Seguretat Social i la Gerència d’Empreses Participades del CatSalut. 
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A l’acta de la sessió de Consell Rector 5/2010 de 13 d’octubre, al setè punt ja hi 
consta l’aprovació de la proposta de bases d’execució del pressupost que s’incor
pora com a annex a la mateixa. Aquesta acta incorpora la primera aprovació del 
document de bases del CSI. Les bases d’execució pressupostàries recullen també 
les vies per a les modificacions pressupostàries en relació als crèdits inicials, en 
aquest sentit l’Acta 2/2011 de 30 de març 2011 al seu punt 4.2 es recull la informació 
sobre el tancament econòmic 2010 amb detall de l’execució del pressupost i l’apro
vació de les modificacions pressupostàries de l’exercici 2010. 


A partir de la sessió de Consell Rector de l’u de juny 2011, es presenta periòdicament 
la informació relativa al grau d’execució del pressupost segons format del document 
de bases d’execució del pressupost. Addicionalment a aquest rendiment de comptes 
al Consell Rector, trimestralment (en l’actualitat mensualment) s’informa a la Inter
venció General de la liquidació del pressupost corresponent. 


Del període considerat 2009 a 2011, l’únic exercici en el que es van superar els 
crèdits inicialment establerts sense introduir modificacions pressupostàries va ser el 
2009, és a dir abans de la posada en marxa de les bases d’execució pressupostària 
citades (per tant caldria actualitzar la informació recollida al quadre de la pàgina 18 
amb la incorporació de les modificacions pressupostàries de l’exercici 2011 segons 
consta al document de liquidació del pressupost d’aquest exercici). 


II.3 Balanç de Situació (Marc Comptable) 


3) Marc comptable 


El CSI comptabilitza el patrimoni i les seves operacions d’acord amb les normes i 
criteris establerts en el Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova 
el Pla general comptable. No obstant això com a consorci participat majoritàriament 
per la Generalitat, li és d’aplicació el Pla general de comptabilitat pública de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat per l’Ordre del 28 d’agost del 1996 (vegeu apartat 
2.2). 


L’entrada en vigor a l’exercici 2008 del pla general comptable 2007 (Reial Decret 
1514/2007 de 16 de novembre) comportà, juntament amb la Llei 16/2007 de 4 de 
juliol, la reforma i adaptació de la legislació comptable vigent per tal d’assolir la seva 
harmonització internacional sobre la base de la normativa de la Unió Europea. 


El dia 28 d’abril de 2010 es publicà al BOE l’ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 
EHA/1037/2010 de 13 d’abril, a través de la qual s’aprovà el Pla General de 
Comptabilitat Pública. 


Tal i com es recull al text introductori de la citada ordre, per a l’elaboració del Pla de 
Comptabilitat Pública s’ha pres com a model el Pla General de Comptabilitat per a 
l’empresa, amb les especialitats pròpies de les entitats del sector públic al que va 
dirigit (sector públic administratiu estatal i d’aplicabilitat a partir del 1 de gener de 
2011). 


La resolució ECF/1569/2009, de 26 de maig, per la qual s’encarrega la coordinació i 
direcció de l’elaboració del Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat i 
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se’n nomena el responsable, publicada al DOGC 5398 el 10 de juny de 2009, va 
marcar el tret de sortida a la reforma del pla de comptabilitat públic de la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta reforma comptable del sector públic a Catalunya també s’està 
elaborant prenent com a model el Pla General de Comptabilitat per a l’empresa, però 
els treballs encara no estan finalitzats. 


El Consorci Sanitari Integral està aplicant des de l’1 de gener de 2008 el Reial Decret 
1514/2007 de 16 de novembre, tal i com s’està fent en totes les entitats de dret 
públic, societats mercantils i Consorcis del sector públic salut.  


En aquests moments restem a l’espera de la concreció de la nova normativa compta
ble pública de la Generalitat de Catalunya per tal d’avaluar el seu impacte diferencial 
respecte el Reial Decret 1514/2007 de 16 de novembre, i planificar la seva 
implementació al Consorci Sanitari Integral. 


III. Contractació 


4) Quantificació dels contractes de subministrament derivats d’acords marc 


El CSSC, a sol·licitud del CSI, va licitar els contractes de subministraments que 
derivaven dels acords marc per lots. Tanmateix, les adjudicacions i els contractes 
formalitzats es van fer pels preus unitaris dels productes subministrats sense que 
consti un límit de productes a subministrar ni un preu total del contracte, en contra del 
que determina l’article 75 del LCSP (vegeu apartat 2.6.1.a). 


Aquest defecte formal del document contractual es circumscriu exclusivament als 
expedients tramitats mitjançant procediment derivat dels acords marcs del Consorci 
de Salut i social de Catalunya (CSSC), i ja es va corregir durant l’exercici 2012 
segons consta als contractes derivats adjudicats signats durant aquest exercici. Ac
tualment, la totalitat dels contractes derivats d’acords marcs, incorporen un preu total 
del contracte amb indicació de la quantitat estimada que es preveu consumir dels 
productes adjudicats i el preu unitari adjudicat. 


5) Classificació dels contractes de gestió de serveis públics 


El CSI va tramitar cinc contractes de gestió de serveis públics. Tanmateix, d’acord 
amb la legislació de contractes, de tractar-se efectivament de gestió de serveis 
públics, aquests contractes només els hagués pogut licitar el CatSalut o el 
Departament de Salut, atès que aquesta categoria contractual queda reservada a les 
Administracions públiques amb titularitat i competència sobre els serveis públics, la 
gestió dels quals es licita. Altrament, el CSI hauria d’haver licitat i formalitzat aquestes 
prestacions com a simples contractes de serveis (vegeu apartat 2.6.2). 


Aquest defecte procedimental es va esmenar igualment durant l’exercici 2012 
(exemple: expedient CSISEOL1107 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PER AL SERVEI DE PROVES DE 
MEDICINA NUCLEAR DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL), tal i com indica el 
propi informe de la Sindicatura en el punt 2.6.2. 
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6) Contractació de serveis assistencials professionals 


Una part de la despesa comptabilitzada en els comptes de l’epígraf 
d’Aprovisionaments del Compte de pèrdues i guanys dels exercicis fiscalitzats 
correspon a despesa facturada per professionals assistencials contractats pel CSI de 
forma directa sense cap procés de contractació. 


Bé per l’import facturat o bé per la continuïtat en la prestació del servei, superior a un 
any, aquestes contractacions s’haurien d’haver realitzat a partir d’una licitació pública 
(vegeu apartat 2.6.3). 


Aquesta conclusió es refereix a la següent casuística: 


- Contractació del servei de fisioteràpia domiciliària: El CSI contracta aquest 
servei a un pool de professionals autònoms que no tenen cap relació mercantil 
entre ells ni cap relació laboral amb el CSI. Aquests professionals es contracten 
segons demanda de serveis i necessitats assistencials mitjançant contracte 
mercantil. La licitació d’aquest servei mitjançant procediment de contractació, 
obligaria a aquests professionals a constituir una societat i obtenir la 
classificació empresarial, o una part o tots quedarien directament exclosos 
d’optar a esta contractació en el cas de que no arribin a un acord de constituir
se en una societat que pugui optar a la licitació per no tenir interessos comuns. 
Considerem que s’hauria d’aprofundir en l’anàlisi legal d’aquesta casuística 
concreta abans de prendre una decisió per part del Consorci en relació a 
aquest col·lectiu de professionals per les repercussions que puguin derivar-se 
en l’àmbit laboral. 


- Contractació de serveis d’odontologia no inclosos a la cartera de serveis 
pública. Donada la controvèrsia en matèria de contractació i laboral posada de 
manifest per part de la Sindicatura i el petit impacte econòmic que representa 
aquesta activitat dins del compte d’explotació, el CSI ha renunciat a explotar 
aquesta activitat conjuntament amb els professionals del CSI durant el darrer 
trimestre de l’exercici 2013. El CSI es deslliga de l’explotació directa d’aquesta 
activitat oferint únicament la possibilitat de llogar els espais ociosos fora de 
l’horari d’activitat pública. 


- Contractació de serveis ambulatoris de consulta externa d’usuaris amb cober
tura d’una assegurança de trànsit. En aquest cas, el CSI va preparar un 
expedient de contractació durant l’exercici 2010 amb l’objectiu de licitar aquesta 
activitat que no es va publicar a l’espera d’un posicionament jurídic per part de 
la Intervenció Adjunta de la Seguretat Social que aclarís els aspectes legals en 
matèria laboral relacionats amb el fet de que professionals contractats pel CSI 
participessin en les societats que actualment gestionen aquest servei. 
Intervenció va demanar pronunciament jurídic a l’assessoria jurídica del 
Departament d’Economia, i el CSI va demanar aquest pronunciament a la pròpia 
Intervenció, segons consta als informes dels darrers exercicis (s’adjunta a 
continuació extracte de l’informe de fiscalització de l’exercici 2011 i 2009), 
abans de prendre la decisió de licitar un contracte que pot esdevenir contrari a 


84 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 22/2014



normativa laboral (incompatibilitats) i que té un important impacte econòmic pel 
CSI. A la data d’aquest informe, el CSI no ha rebut l’esmentat pronunciament 
jurídic per part d’Intervenció i per tant, aquest punt està pendent de resoldre. 


Font: Informe de fiscalització 2011 Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social 


Font: Informe de fiscalització 2009 Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social 


- Contractació dels servei d’endoscòpia digestiva. Aquest contracte s’ha rescindit 
el darrer trimestre de 2013 i per tant no té continuïtat actualment. 


7) Valoració de l’experiència 


El CSI va valorar com a criteri d’adjudicació d’un contracte d’obres l’experiència dels 
licitadors. Tanmateix, d’acord amb el TRLCSP, l’experiència ha de considerar-se un 
mitjà d’acreditació de la solvència tècnica dels licitadors, que s’ha de valorar de 
forma prèvia a la fase del concurs (vegeu apartat 2.6.4.a). 
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Aquest és un fet puntual d’un expedient, i per tant s’ha de valorar com a tal. 
L’experiència dels licitadors efectivament s’analitza dins de l’apartat de solvència 
tècnica. Aquest fet no es repeteix en cap dels altres expedients de la mostra 
analitzats. 


8) Procediment negociat sense publicitat 


El CSI va tramitar dos expedients d’obra separadament pel procediment negociat 
sense publicitat quan, d’acord amb la documentació facilitada, corresponien a 
objectes molt similars tramitats conjuntament i adjudicats el mateix dia al mateix 
proveïdor. D’acord amb aquesta informació, caldria haver tramitat una sola licitació 
pel procediment negociat amb publicitat (vegeu apartat 2.6.4.b). 


Des de l’exercici 2011, l’aprovació dels contractes d’obres que superin el límit de la 
contractació menor requereixen autorització per part del Consell Rector, per tant, 
existeix una doble garantia en la tutela d’aquests contractes. 


9) Adjudicacions sense procediment de contractació 


Durant el període fiscalitzat el CSI va contractar un conjunt de subministraments i de 
prestacions de serveis de forma directa, tot i que, atenent al seu import, haguessin 
hagut de sotmetre’s a un procediment de contractació d’acord amb la normativa 
aplicable. Tanmateix, en la majoria dels casos la situació es va solucionar durant el 
període fiscalitzat o en posterioritat (vegeu apartat 2.6.5). 


El CSI ha fet un important esforç durant els darrers tres exercicis amb l’objectiu de 
regularitzar els contractes no licitats adequadament. De fet, la totalitat dels contractes 
de la mostra detallats al punt 2.6.5 estan licitats actualment segons el procediment 
corresponent d’acord a la normativa de contractació. El CSI continuarà garantint 
aquesta normalitat contractual. 


IV. Personal 


10) Incompatibilitats 


Durant el període fiscalitzat el CSI tenia contractats diferents serveis de caràcter 
professional, directament amb el professional o a través de societats creades ad hoc. 
Amb aquest personal mantenia a la vegada una relació de caràcter laboral.  


Atès el que estableix l’article 11 de la Llei 21/1987 de 26 de novembre 
d’incompatibilitats al servei de l’Administració de la Generalitat i el Decret 307/1985 
de 31 d’octubre sobre les normes i procediment per a l’aplicació de les 
incompatibilitats al personal sanitari al servei de la Generalitat de Catalunya, la 
Sindicatura considera que la contractació professional amb aquestes persones és 
incompatible amb la relació laboral que mantenien aquests mateixos facultatius amb 
el CSI (vegeu apartat 2.7). 
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En relació a les dues casuístiques assenyalades a l’apartat 2.7 (odontologia i trànsits) 
i tal com ja s’ha comentat a les al·legacions de la conclusió sisena, actualment ja no 
hi ha cap explotació directa dels serveis d’odontologia per part del Consorci Sanitari 
Integral i pel que fa als serveis ambulatoris de consulta externa d’usuaris amb co
bertura d’accidents de trànsit restem a l’espera del pronunciament jurídic demanat a 
la Intervenció Adjunta de la Seguretat Social.  


11) Autorització dels conceptes retributius 


Durant el període fiscalitzat el CSI va remunerar a una part dels seus treballadors per 
conceptes retributius que no provenien de cap conveni al que estigués acollit el 
personal del CSI i que havien estat autoritzats per la gerència del CSI o per la 
direcció dels centres hospitalaris en anys anteriors al període fiscalitzat.  


D’acord amb l’acta del Consell Rector del 13 d’abril del 2011, el Gerent del Consorci 
pot determinar les remuneracions del personal d’acord amb el règim retributiu aprovat 
pel Consell Rector. Tanmateix, a la Sindicatura no li consta l’existència d’aquest 
règim retributiu aprovat pel Consell Rector (vegeu apartat 2.7.1.a). 


Els centres hospitalaris del Consorci Sanitari Integral tenien convenis col·lectius pro-
pis distints al convenis del sector (conveni XHUP). A mida que aquests centres es 
varen incorporar al conveni col·lectiu de la XHUP, es van transposar els conceptes 
retributius generant en alguns casos diferencials que es van reflectir en complements 
ad personam. Aquest és l’origen de la majoria dels mateixos. 


Existeixen altres tipus de complements que s’han establert per compensar o reco
nèixer activitats de major responsabilitat, coordinació de processos clau i/o pos
sibilitat de captació de professionals, quina retribució en el mercat de treball és 
superior a la fixada en conveni, que poden tenir caràcter transitori (mentre es realitzi 
aquella activitat o funció que cal reconèixer), supletori (possibilitat de captació de 
certs professionals) o indefinit (responsabilitat derivada del lloc de treball) 


En d’altres supòsits, els complements salarials tenen el seu origen en la manca de 
professionals en determinades especialitats mèdiques i quirúrgiques, situació que ha 
propiciat que els centres hospitalaris haguérem d’haver de recórrer a l’establiment de 
programes especials que en la major part dels casos tenen el seu origen en les 
contractacions d’activitat assistencial. 


Aquestes són les principals motivacions per les quals existeixen, al marge de les 
estructures retributives regulades en els propis convenis, d’altres conceptes retribu
tius pels quals es modulen certes necessitats retributives d’aspectes emergents 
derivats de la pròpia dinàmica operativo-assistencial i/o d’oportunitat, que precisen 
acomodar-se a la cobertura d’activitats i/o situacions especials o puntuals i que no 
queden suficientment recollides en els pactes, o poden sustentar-se en ells per les 
seves especificitats i/o naturalesa distinta a les recollides en les regulacions contin
gudes en els convenis d’aplicació. No obstant això, al Consell Rector li són facilitades 
totes les dades econòmiques, contingudes en el pressupost assignat, en les sessions 
on es ret comptes del seu acompliment i on consten, dins de les partides referies al 
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capítol de personal, contingudes aquestes quanties. Tot i així, de futur s’observarà 
aquesta recomanació per acotar-la amb major precisió a la instrucció continguda en 
l’acta del Consell Rector referida perquè així pugui quedar-ne constància formal en 
l’esdevenidor. 


D’altra banda, el CSI no ha facilitat a la Sindicatura cap document d’aprovació formal 
del concepte retributiu de Millora voluntària de l’empresa, que estava vinculat al 
concepte de DPO establert en el VIIè Conveni de la XHUP, ni dels criteris per a la 
seva aplicació ni per al seu meritament (vegeu apartat 2.7.1.d). 


Com ja s’ha indicat anteriorment, alguns llocs de treball d’especial responsabilitat 
funcional i/o de comandament tenen establerta una retribució variable per objectius 
vinculada a l’assoliment de fites específiques i complementaries distintes a les esta
blertes, amb caràcter general, per als professionals adscrits al seu mateix grup pro
fessional. Aquests escenaris són determinats per la direcció del centre en base a la 
planificació estratègica, conformant l’estructura retributiva assignada a aquests llocs 
de treball. 


El CSI tampoc ha facilitat a la Sindicatura cap document formalment aprovat on consti 
el detall de les activitats retribuïdes i els criteris concrets d’assignació dels imports 
entre els diferents professionals que reben retribucions pel concepte de Programes 
especials. En aquest sentit, la remuneració percebuda pel personal que realitzava 
aquests serveis era, en la majoria de casos, fixa en la seva quantia i periòdica en el 
seu meritament, quan el més apropiat fóra fer-ho per acte o sessió (vegeu apartat 
2.7.1.e). 


L’activitat assistencial complementària per actes o intervencions assistencials 
concrets s’han atribuït als professionals dels serveis sobre els quals ha recaigut la 
necessitat d’haver d’assolir una activitat específica en el marc de la concertació anual 
del Consorci. 


El repartiment d’aquesta activitat ha participat del concurs dels Caps de Servei 
corresponents i l’acreditació de la seva realització depengué dels índexs d’activitat 
enregistrats. 


Els criteris de compensació d’aquestes actuacions complementàries s’han convingut 
tenint en compte el número d’intervencions, actes o sessions i el trinomi productivitat 
– tarifa – referències retributives convencionals. 


12) Conceptes retributius de Complement transitori i Mòduls de disponibilitat 


El CSI no ha facilitat documentació suficient a la Sindicatura per poder validar 
l’aprovació per l’òrgan de govern i la quantificació del Complement transitori i el 
Mòdul de disponibilitat que van suposar una despesa pels tres exercicis fiscalitzats 
d’1,48 M€ (vegeu apartat 2.7.1.b). 
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Prenem nota d’aquest apunt per a la seva introducció en els procediments interns, 
sens perjudici de la facultat de delegació reconeguda a l’article 13.2 dels Estatuts del 
Consorci Sanitari Integral que venen a reconèixer la capacitat de delegar per part del 
Consell Rector en favor dels òrgans directius o en les comissions o comitès que es 
constitueixen a aquests efectes. 


13) Concepte retributiu de Guàrdies 


La fiscalització realitzada ha posat de manifest que tres treballadors de la mostra 
analitzada sobrepassen el límit anual de cent cinquanta hores per sobre la jornada 
laboral ordinària i la jornada complementària, establert amb caràcter general i 
excepte acord entre les parts, en l’article 49.1 de la Llei 55/2003 de l’estatut marc del 
personal estatutari dels serveis de salut.  


Aquesta ha estat un extrem puntual que es va produir per la necessitat d’haver 
d’atendre certs descoberts en les dotacions dels facultatius per garantir el contínuum 
assistencial, en el ben entès que no conforma una pràctica que es doni amb caràcter 
regular a la institució. 


14) Complement d’antiguitat 


El CSI va contractar com personal facultatiu del Consorci a l’administrador d’una 
societat que prestava serveis d’endoscòpia digestiva al Consorci. Durant els exercicis 
2010 i 2011, aquest treballador va cobrar un complement d’antiguitat consolidada de 
2.800,00 € anuals, quan no li corresponia cap quantitat per antiguitat, atès que la 
seva relació laboral anterior va finalitzar l’any 1996 per baixa voluntària (vegeu apartat 
2.7.1.f). 


Ens reiterem amb les informacions facilitades i amb els drets i obligacions contrets a 
l’acord contractual de data 1 de març de 1996 signat entre l’Hospital Creu Roja de 
Barcelona i l’esmentat professional, que ha estat aportat a aquest sindicatura durant 
el procés de fiscalització. 


A major aclariment indicar que, de forma específica, la clàusula segona de dit acord 
recull el compromís de retornar en les mateixes condicions contractuals de caràcter 
laboral existent en el moment d’extingir-se aquesta relació laboral, drets adquirits i 
d’altres de caràcter general que li fossin d’aplicació... si procedís formal i fefaentment 
a sol·licitar el seu reingrés. 


La disposició específica 1.5 recollida al Règim Transitori Transaccional derivat de 
l’Acord d’Adhesió de l’Hospital Dos de Maig al conveni de la XHUP, reconeix que es 
mantindrà l’antiguitat que a títol personal percebi cada treballador en el moment de la 
data de signatura del present acord (30.06.2004) i es congelen els imports que 
excedeixin de les quanties fixades com a plus de vinculació al conveni de la XHUP... 
els diferents conceptes d’antiguitat existents en el moment de la signatura de l’acord 
d’adhesió s’integraran en un sol concepte que es denominarà “antiguitat consolidada 
(AC)” 
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15) Canvis de contractes d’alta direcció a contractes laborals ordinaris 


El CSI va convertir, atenent als informes elaborats per la Intervenció Adjunta per a la 
Seguretat Social, contractes d’alta direcció en contractes laborals ordinaris sense que 
la modificació signifiqués un canvi en les funcions directives del personal ni afectés 
a la seva retribució anual. 


Tanmateix, d’acord amb l’article 13 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el personal 
de les entitats públiques que desenvolupi serveis de caràcter directiu ha d’estar 
subjecte al règim laboral d’alta direcció i, per tant, els canvis de contracte no 
s’haurien d’haver produït (vegeu apartat 2.7.2.a). 


Ens reiterem en l’estricte compliment de la instrucció reflectida als informes elaborats 
per la Intervenció Adjunta de la Seguretat Social, que determina el caràcter laboral 
dels contractes del personal directiu de la institució. Així mateix, entenem que en 
virtut del que es disposa a l’article 27 dels Estatuts del Consorci Sanitari Integral, en 
la redacció aprovada per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 17 de 
maig de 2005, publicat al DOG núm. 4405 de 14 de juny de 2005, on es refereix, en 
el règim del personal, que la vinculació dels professionals amb el CSI és de caràcter 
laboral (Estatut dels Treballadors), sense que hagi estat pràctica constatada, ni 
seguida pel Consorci en tant que entitat pública inclosa dins del sector públic de 
salut, l’aplicació de l’Estatut bàsic de l’empleat públic fins al moment, ni que consti el 
desplegament reglamentari, al qual s’al·ludeix, a l’article 13 de l‘esmentada Llei a 
nivell de Catalunya, i en qualsevol cas, la condició d’alta direcció hauria de venir 
reservada exclusivament a la figura de la Direcció General que preveu els nostres 
Estatuts. 


16) Aplicació de la reducció salarial establerta en el Decret llei 3/2010 al personal 
d’alta direcció i altre personal directiu 


El CSI va aplicar una reducció del 5,0% al personal d’alta direcció i al personal 
directiu que tenien una retribució inferior als 93.420,20 € i per sobre de la dels 
directors generals, quan hagués hagut d’aplicar una reducció salarial del 8,0% 
(vegeu apartat 2.7.2.b). 


Els percentatges es van aplicar afectant exclusivament al personal que conformava el 
quadre directiu de màxima responsabilitat (Conseller delegat, Direcció general, 
Gerències d’àrea i de centre) 


17) Indemnització del Conseller delegat 


El 17 d’octubre de 2010 el CSI va cessar del càrrec a l’anterior conseller delegat i 
l’endemà el va contractar pel càrrec d’adjunt a la consellera delegada. Per 
l’incompliment del període de preavís se li van abonar 30.834,78 €. 


Tanmateix, atès que l’endemà del seu acomiadament va accedir a un altre lloc de 
treball del CSI, no li corresponia cap indemnització pel cessament del càrrec de 
conseller delegat. D’altra banda la clàusula vuitena del seu contracte d’alta direcció, 
explicitava que, en cas de desistiment per part del CSI no era necessari cap preavís 
(vegeu apartat 2.7.3.a). 
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El Conseller Delegat, va ser cessat en el seu càrrec, per acord del Consell Rector de 
data 13 d’octubre de 2010, coincidint amb la seva situació d’incapacitat laboral 
transitòria iniciada el dia 1 d’octubre de 2010. En aquesta mateixa sessió, el Consell 
Rector va aprovar que el Conseller Delegat pogués continuar col·laborant laboral
ment amb el Consorci. Mandat que es tradueix en el document de novació 
contractual de naturalesa laboral comuna vigent des del dia 18 d’octubre de 2010. 


Ambdós mandats, el de cessament i nova condició de col·laboració laboral de 
caràcter ordinari, es fan coincidir en un únic document que recull el dret d’indem
nització derivat del seu cessament, a l’empara de les disposicions legals que regien 
el seu contracte de treball inicial, en salvaguarda d’un dret preexistent anterior que 
podria transformar-se en el futur en una acumulació d’antiguitat que produiria una 
major condició d’indemnització, cas de desistiment contractual per part de la institu
ció, de la seva condició laboral. 


En tal sentit es fa constar en aquest darrer document una indemnització per inobser
vança del preavís de cessament del seu anterior càrrec, en virtut de que disposa 
l’article 11 del Reial Decret 1382/1085, d’1 d’agost, on es recull que “el contracte de 
treball podrà ser extingit per desistiment de l’empresari, comunicat per escrit, havent 
d’intervenir un preavís en els termes fixats en l’article 10.1”. 


La jubilació anticipada del Conseller Delegat es produeix amb posterioritat a l’es
mentada salvaguarda d’indemnització, motivada per causes personals i de salut, 
sense que s’hagués produït la seva reincorporació de la situació d’incapacitat laboral 
transitòria, fet que produí l’execució de la citada clàusula. 


18) Compensació parcial de la reducció salarial establerta en el Decret llei 3/2010 


Durant l’exercici 2010 el CSI va dotar addicionalment les despeses de personal amb 
0,50 M€ per compensar els efectes del decrement salarial que establia el Decret llei 
3/2010 de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la 
reducció del dèficit públic, en aquells centres que no havien arribat a un mínim del 
2,0% del Premi de qualitat.  


Aquest increment de la despesa per retribucions incompleix el que s’estableix en 
l’esmentat Decret llei 3/2010 (vegeu apartat 2.7.4). 


En reunió convocada pel Director del Servei Català de la Salut de data 30 de juliol de 
2010, aquest destacà la necessitat d’arribar a un acord, el més aviat possible, entre 
la gerència de les diferents empreses públiques i consorcis i els sindicats sobre la 
reducció del 5% de la massa salarial. Va insistir en la necessitat de no repercutir 
únicament la reducció del 5% als diferents conceptes retributius del salari dels tre
balladors, i proposà que es combinessin d’altres mesures (temps de treball, diferents 
mesures retributives, organitzatives ...) que afectessin a la massa salarial però sense 
una repercussió directa en els conceptes retributius dels treballadors. En el marc del 
VII conveni de la XHUP, apuntà la necessitat d’arribar a un acord i que aquest 
conveni com a instrument estratègic que pogués incorporar la recuperació del poder 
adquisitiu limitat per les mesures urgents de contenció del dèficit públic.  
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Aquest plantejament es recollí en una acta, acompanyada d’un document desenvolu
pant les diferents alternatives possibles (s’annexen a continuació). 


En el cas concret del Consorci Sanitari Integral es plantejà que per a l’exercici 2010 
es podria compensar en part l’impacte que per als treballadors comportava la reduc
ció derivada de l’aplicació del DL 3/2010 amb l’aplicació de la quantia que s’havia 
aprovisionat a l’exercici 2009 com a Premi de Qualitat, aquest fet no comportaria un 
increment de la massa salarial del 2010 doncs ja s’havia comptabilitzat com a 
despesa a l’any 2009. La liquidació d’aquesta quantia, comentada, com una solució 
en la línia del requeriment que es va fer el 30 de juliol de 2010, i en successives 
reunions amb el CatSalut, es faria apart de les deduccions per aplicació del DL 
3/2010, deixant evidència de l’aplicabilitat de la norma. 


La deducció retributiva a l’empara d’allò disposat al DL 3/2010 s’ha aplicat a tots els 
professionals del Consorci Sanitari Integral reflectint-ho en els fulls de salari de forma 
expressa en un concepte diferenciat (per tant s’ha donat acompliment a allò previst 
en aquesta norma). 


Una altra qüestió és que a l’exercici 2010, per tal de minimitzar l’impacte en les 
retribucions dels professionals derivat del DL 3/2010 es procedís a fer una 
compensació d’aquest efecte, tal i com s’havia demanat des de la direcció del 
CatSalut, però aquesta es va fer a través de la previsió que a l’exercici 2009 s’havia 
fet en concepte de premi de qualitat i que es va haver de complementar en 0.5 
milions d’euros per a que a nivell de tots els centres del Consorci suposés un 
percentatge mínim de compensació del 2% (però sense deixar de detreure el % fixat 
al DL 3/2010 i per tant acomplint allò que disposava aquesta norma). 


6. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades pel gerent del Consorci Sanitari Integral al projecte d’informe, 
referent al Consorci Sanitari Integral, exercicis 2009, 2010 i 2011, han estat degudament 
analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes. 


En aquest sentit, la Sindicatura ha eliminat l’observació a de l’apartat 2.1 i el punt 1 de les 
conclusions, i ha modificat l’observació b i les dades numèriques del quadre 5 de l’apartat 
2.1 i el punt 2 de les conclusions. 


Pel que fa a la resta de les al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe perquè o bé la 
Sindicatura considera que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la 
situació descrita en l’informe o bé no comparteix els judicis exposats en aquelles. 
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