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

1.10. Resolucions

Resolució 847/X del Parlament de Catalunya, re·
lativa a l’Informe de fiscalització 14/2014, sobre l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent al 2010, al 2011 i 
al 2012
Tram. 256-00035/10
Adopció p. 11

Resolució 848/X del Parlament de Catalunya, relati·
va a l’Informe de fiscalització 16/2014, sobre la Fundació per 
a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponent al 2012
Tram. 256-00036/10
Adopció p. 11

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la pobresa 
energètica a Catalunya
Tram. 360-00007/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 11

Informe del Síndic de Greuges sobre el preu dels 
transports públics
Tram. 360-00013/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 11

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el trasllat de les de·
pendències dels Serveis Territorials del Departament d’Eco·
nomia i Coneixement a Tarragona
Tram. 250-01207/10
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre el millorament dels col·
lectors de Can Bruguer i Ca n’Espinós, a Gavà
Tram. 250-01217/10
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre el projecte de la pota 
sud entre la carretera C·17 i l’eix Transversal per Vic i Santa 
Eugènia de Berga
Tram. 250-01240/10
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre els ingressos extraor·
dinaris dels pressupostos de la Generalitat del 2014
Tram. 250-01265/10
Rebuig p. 12

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 12
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 15

Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 200-00024/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 15

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis·
tema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 16

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/1991, 
del 10 de juliol, de les policies locals
Tram. 202-00069/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00025/10
Propostes de candidats p. 16

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració de proto·
cols d’avaluació diagnòstica i terapèutica i d’actuació a les 
escoles amb relació al trastorn per dèficit d’atenció i hiper·
activitat
Tram. 250-01256/10
Esmenes presentades p. 16
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Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un model 
d’atenció a les malalties minoritàries integrat i en xarxa
Tram. 250-01262/10
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
prevenció de la diabetis de tipus 2
Tram. 250-01264/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la inclusió en els pres·
supostos de la Generalitat del 2015 del pagament de la re·
valoració dels complements de les pensions dels infermers 
jubilats
Tram. 250-01268/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
obligacions contractuals amb relació a la revaloració dels 
complements de les pensions dels infermers jubilats
Tram. 250-01269/10
Esmenes presentades p. 18

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 
desigualtats
Tram. 250-01281/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el pagament dels im·
ports pressupostats per a la prestació de serveis residen·
cials per a infants, gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la prohibició de les ar·
mes robòtiques autònomes i dels sistemes d’armes autò·
noms
Tram. 250-01295/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre la solució dels pro·
blemes que pateix la carretera C·35 al pas per Sant Celoni, 
Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea
Tram. 250-01329/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre les baixes laborals i les 
situacions d’incapacitat temporal dels agents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-01330/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
instal·lació de tractament biològic de residus d’alta degrada·
bilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’hora·
ri del servei d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01332/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’excedència voluntària 
per a les docents que se sotmetin a tractaments de fertilitat
Tram. 250-01333/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
dotació del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA de l’Hos·
pital de Palamós
Tram. 250-01334/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre els serveis de salut de 
la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01335/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris 
de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01336/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la derogació 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. 250-01337/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la climatització i les 
condicions ambientals dels jutjats de Mataró
Tram. 250-01338/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la participació del mo·
viment associatiu juvenil als centres educatius
Tram. 250-01339/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre les associacions de 
consumidors de cànnabis
Tram. 250-01340/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució de reconeixement a la jut·
gessa argentina instructora de la causa contra els crims del 
franquisme
Tram. 250-01341/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la violència masclista
Tram. 250-01342/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legalitat i la neutralitat política a l’Escola Mireia de Montgat
Tram. 250-01343/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre les mesures per a 
combatre la modalitat de venda ambulant «top manta»
Tram. 250-01344/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

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
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23
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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 ambulants no autoritzades
Tram. 250-01346/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

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
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

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
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la situació econòmica i 
financera de Neoelectra
Tram. 250-01349/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica 
en concepte de lloguer per a garantir la viabilitat del jutjat de 
pau de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01351/10
Presentació p. 24

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

Procediments relatius als informes de fiscalització 
14/2014, sobre l’Autoritat del Transport Metropolità, corres·
ponent al 2010, al 2011 i al 2012, i sobre la Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya, corresponent al 2012
Tram. 256-00035/10 i 256-00036/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 25

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
23/2014, sobre la publicitat de les subvencions concedides 
pel Departament de Cultura, corresponent al 2012 i el 2013
Tram. 256-00039/10
Presentació p. 27
Termini per a proposar compareixences p. 27

Procediment relatiu al Compte general de la Gene·
ralitat corresponent al 2012
Tram. 257-00003/10
Ponència de caràcter informatiu p. 27

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’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
Tram. 212-00011/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 28

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre esports
Tram. 300-00238/10
Presentació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre política industrial
Tram. 300-00239/10
Presentació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques trans·
versals amb relació a la violència contra les dones
Tram. 300-00240/10
Presentació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00241/10
Presentació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mun·
tanya
Tram. 300-00242/10
Presentació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de l’impost 
sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en l’exe·
cució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Cata·
lunya per al 2014
Tram. 300-00243/10
Presentació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació juvenil
Tram. 300-00244/10
Presentació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’inno·
vació
Tram. 300-00245/10
Presentació p. 30

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
Tramitació en Comissió p. 30

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Calendari de dies inhàbils per al 2015
Tram. 241-00004/10
Acord p. 31

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració
Tram. 410-00009/10
Substitució de diputats p. 31

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10
Renúncia a la presidència p. 31
Designació de la presidència p. 32
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/10
Elecció del vicepresident p. 32

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10
Substitució de diputats p. 32

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 664/X, de 
suport als treballadors de l’empresa Albasa, de Sant Vicenç 
de Castellet
Tram. 290-00594/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 32

Control del compliment de la Resolució 665/X, so·
bre el Consell Català del Treball Autònom i l’aplicació de 
l’Estatut del treball autònom
Tram. 290-00595/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 33

Control del compliment de la Resolució 667/X, so·
bre el programa «Forma i insereix»
Tram. 290-00597/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 33

Control del compliment de la Resolució 668/X, so·
bre el sanejament i la rehabilitació del Bloc dels Mestres, de 
Sabadell
Tram. 290-00598/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 34

Control del compliment de la Resolució 672/X, so·
bre l’assumpció de la gestió de les actuacions del Programa 
AGUA al tram final de l’Ebre i al delta de l’Ebre
Tram. 290-00602/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 34

Control del compliment de la Resolució 673/X, so·
bre les obres d’estabilització dels talussos de la carretera 
C·13 entre Rialp i Llavorsí
Tram. 290-00603/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 35

Control del compliment de la Resolució 674/X, so·
bre el desenvolupament de la integració tarifària del títol de 
transport T·10 entre Lleida i les comarques del Pirineu i Sol·
sona
Tram. 290-00604/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 35

Control del compliment de la Resolució 675/X, so·
bre les obres de construcció de la línia 9 del metro
Tram. 290-00605/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 36

Control del compliment de la Resolució 677/X, so·
bre el garantiment de les polítiques d’igualtat en l’Adminis·
tració local i la preservació de l’autonomia local
Tram. 290-00607/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 36

Control del compliment de la Resolució 679/X, so·
bre la retirada de l’Avantprojecte de llei orgànica de reforma 
de la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i re·
productiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 290-00609/10
Sol·licitud de pròrroga p. 37
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 37

Control del compliment de la Resolució 684/X, so·
bre la col·laboració en els actes commemoratius del cin·

quantè aniversari del llibre Els altres catalans, de Paco Can·
del
Tram. 290-00614/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 38

Control del compliment de la Resolució 715/X, so·
bre la commemoració de la publicació del llibre Els altres 
catalans
Tram. 290-00644/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 38

Control del compliment de la Resolució 760/X, so·
bre el pagament de les subvencions del Departament de 
Cultura a activitats d’artistes
Tram. 290-00684/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 39

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 118/X, sobre la 
renda mínima d’inserció i les famílies sense ingressos
Tram. 390-00118/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 39

Control del compliment de la Moció 149/X, sobre 
les relacions entre la sanitat pública i la privada i sobre la 
gestió estatal de la crisi de l’Ebola
Tram. 390-00149/10
Designació de la Comissió competent p. 41

Control del compliment de la Moció 150/X, sobre el 
projecte VISC+
Tram. 390-00150/10
Designació de la Comissió competent p. 41

Control del compliment de la Moció 151/X, sobre 
les polítiques socials
Tram. 390-00151/10
Designació de la Comissió competent p. 41

Control del compliment de la Moció 152/X, sobre la 
defensa del caràcter plurilingüe de l’Estat
Tram. 390-00152/10
Designació de la Comissió competent p. 41

Control del compliment de la Moció153/X, sobre la 
creació de les comarques del Moianès i el Lluçanès i sobre 
els projectes de creació de la comarca de l’Alta Segarra i del 
municipi de Medinyà
Tram. 390-00153/10
Designació de la Comissió competent p. 41

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco·
nomia i Coneixement sobre l’incompliment de l’objectiu de 
dèficit públic el 2013
Tram. 354-00280/10
Retirada de la sol·licitud p. 41

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural sobre la gestió forestal dels boscos sin·
gulars, el catàleg del Centre de Recerca Ecològica i Aplica·
cions Forestals i el compliment de la Moció 83/X, sobre les 
polítiques de conservació i gestió del medi natural
Tram. 354-00314/10
Acord sobre la sol·licitud p. 42

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural sobre el document de treball del Consell 
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Assessor de Desenvolupament Sostenible amb relació a les 
aportacions sobre el canal Segarra·Garrigues
Tram. 354-00323/10
Rebuig de la sol·licitud p. 42

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco·
nomia i Coneixement sobre l’anunci de nous impagaments a 
entitats del tercer sector social
Tram. 354-00331/10
Acord sobre la sol·licitud p. 42

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural sobre el Projecte de decret pel qual s’esta·
bleix el règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament 
voluntari i la comercialització d’organismes modificats genè·
ticament a Catalunya
Tram. 354-00334/10
Rebuig de la sol·licitud p. 42

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural sobre el 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. 354-00338/10
Rebuig de la sol·licitud p. 42

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el compli·
ment de la Moció 105/X, sobre el Pla hidrològic de la con·
ca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta de 
l’Ebre
Tram. 354-00339/10
Rebuig de la sol·licitud p. 42

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
Rebuig de la sol·licitud p. 43

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 
l’adjudicació del contracte de gestió del servei de subminis·
trament d’aigua en alta de la xarxa Ter·Llobregat
Tram. 354-00342/10
Acord sobre la sol·licitud p. 43

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
Acord sobre la sol·licitud p. 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco·
nomia i Coneixement sobre el procés de privatització i d’ad·
judicació de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00344/10
Sol·licitud i tramitació p. 43
Acord sobre la sol·licitud p. 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco·
nomia i Coneixement sobre la decisió del Tribunal Suprem 
d’anul·lar l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i 

sobre la repercussió d’aquesta decisió en les finances públi·
ques de la Generalitat
Tram. 354-00345/10
Sol·licitud i tramitació p. 43
Acord sobre la sol·licitud p. 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Ter·
ritori i Sostenibilitat sobre la decisió del Tribunal Suprem 
d’anul·lar l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i 
sobre la repercussió d’aquesta decisió en les finances públi·
ques de la Generalitat
Tram. 354-00346/10
Sol·licitud i tramitació p. 43
Retirada de la sol·licitud p. 44

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència 
sobre l’organització de la consulta popular no referendària 
convocada per al 9 de novembre de 2014
Tram. 354-00347/10
Sol·licitud i tramitació p. 44

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re·
lacions Institucionals sobre l’organització de la consulta po·
pular no referendària convocada per al 9 de novembre de 
2014
Tram. 354-00348/10
Sol·licitud i tramitació p. 44

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so·
bre l’organització del procés participatiu del 9 de novembre 
de 2014
Tram. 354-00349/10
Sol·licitud i tramitació p. 44

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re·
lacions Institucionals sobre l’organització del procés partici·
patiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 354-00350/10
Sol·licitud i tramitació p. 44

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

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
Rebuig de la sol·licitud p. 44

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
Acord sobre la sol·licitud p. 44

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
Acord sobre la sol·licitud p. 45

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
Acord sobre la sol·licitud p. 45

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela·
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ció a la Proposició de llei de finançament del sistema inte·
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02108/10
Acord sobre la sol·licitud p. 45

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
Acord sobre la sol·licitud p. 45

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
Acord sobre la sol·licitud p. 45

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
Acord sobre la sol·licitud p. 45

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
Acord sobre la sol·licitud p. 45

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
Acord sobre la sol·licitud p. 45

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
Acord sobre la sol·licitud p. 46

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
Acord sobre la sol·licitud p. 46

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
Acord sobre la sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença de Sito Alarcón, gerent 
adjunt de Barcelona Regional, i director de Projectes Am·
bientals, Territorials i d’Energia, amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del transport pú·
blic de Catalunya
Tram. 352-02117/10
Acord sobre la sol·licitud p. 46

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
Acord sobre la sol·licitud p. 46

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
Acord sobre la sol·licitud p. 46

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
Acord sobre la sol·licitud p. 46

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
Acord sobre la sol·licitud p. 46

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
Acord sobre la sol·licitud p. 47

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
Acord sobre la sol·licitud p. 47

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
Acord sobre la sol·licitud p. 47

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
Acord sobre la sol·licitud p. 47

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
Acord sobre la sol·licitud p. 47

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
Acord sobre la sol·licitud p. 47

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
Acord sobre la sol·licitud p. 47

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
Acord sobre la sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
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Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02130/10
Acord sobre la sol·licitud p. 48

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
Acord sobre la sol·licitud p. 48

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
Acord sobre la sol·licitud p. 48

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
Acord sobre la sol·licitud p. 48

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
Acord sobre la sol·licitud p. 48

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
Rebuig de la sol·licitud p. 48

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
Rebuig de la sol·licitud p. 48

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
Acord sobre la sol·licitud p. 48

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
Acord sobre la sol·licitud p. 49

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
Acord sobre la sol·licitud p. 49

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
Rebuig de la sol·licitud p. 49

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
Acord sobre la sol·licitud p. 49

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
Acord sobre la sol·licitud p. 49

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
Acord sobre la sol·licitud p. 49

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
Acord sobre la sol·licitud p. 49

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
Acord sobre la sol·licitud p. 49

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
Acord sobre la sol·licitud p. 50

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
Rebuig de la sol·licitud p. 50

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
Rebuig de la sol·licitud p. 50

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. 352-02149/10
Acord sobre la sol·licitud p. 50

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
Rebuig de la sol·licitud p. 50

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
Rebuig de la sol·licitud p. 50
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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
Rebuig de la sol·licitud p. 50

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
Acord sobre la sol·licitud p. 50

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
Acord sobre la sol·licitud p. 51

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
Acord sobre la sol·licitud p. 51

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
Acord sobre la sol·licitud p. 51

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
Acord sobre la sol·licitud p. 51

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
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Ricard Riol Jurado, 
president de la Plataforma per al Transport Públic, amb re·
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema inte·
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02159/10
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’Alain Flausch, secre·
tari general de l’Associació Internacional 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
Acord sobre la sol·licitud p. 51

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
Acord sobre la sol·licitud p. 52

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. 352-02162/10
Acord sobre la sol·licitud p. 52

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
Acord sobre la sol·licitud p. 52

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
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença del director general 
del Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per·
què informi sobre la gestió forestal dels boscos singulars, 
el catàleg del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals i el compliment de la Moció 83/X, sobre les políti·
ques de conservació i gestió del medi natural
Tram. 356-00788/10
Rebuig de la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença del subdirector gene·
ral de Boscos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la 
gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg del Centre 
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i el compli·
ment de la Moció 83/X, sobre les polítiques de conservació i 
gestió del medi natural
Tram. 356-00789/10
Rebuig de la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença de Ricard Parés, di·
rector de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, da·
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural perquè informi dels problemes del sector 
porcí
Tram. 356-00796/10
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Pimec Joves Empresaris davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè presenti la sectorial de joves 
empresaris de Pimec
Tram. 356-00797/10
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Puig i Godes, 
director del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Co·
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre el blanqueig de capitals que li han atribuït diversos 
mitjans
Tram. 356-00836/10
Sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de Ferran Rodés i Vi·
là, president del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre el 
document «Aportacions sobre el canal Segarra·Garrigues»
Tram. 356-00849/10
Rebuig de la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Grau 
i Reinés, director general de l’Autoritat del Transport Metro·
polità, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el procediment d’adjudicació i finançament del 
projecte de la T·Mobilitat
Tram. 356-00886/10
Rebuig de la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de Mayte Capdet i 
Sorribes, directora d’Integració Tarifària i Comunicació de 
l’Autoritat del Transport Metropolità, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment 
d’adjudicació i finançament del projecte de la T·Mobilitat
Tram. 356-00887/10
Rebuig de la sol·licitud p. 53
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraes·
tructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Soste·
nibilitat perquè informi sobre el procediment d’adjudicació i 
finançament del projecte de la T·Mobilitat
Tram. 356-00888/10
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma «Pobresa zero» davant la Comissió d’Eco·
nomia, Finances i Pressupost perquè exposi les seves pro·
postes amb relació a la fiscalitat i l’eradicació de la pobresa
Tram. 356-00892/10
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
dels redactors del document «10 reformes per a un sistema 
de salut de Catalunya de responsabilitat i finançament pú·
blic, compromès amb la qualitat, l’equitat i la cohesió social» 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui les propostes 
de reforma del sistema
Tram. 356-00896/10
Sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’infor·
me relatiu a l’impacte de les recomanacions sobre el tracta·
ment de la violència masclista en els mitjans de comunicació
Tram. 356-00897/10
Sol·licitud p. 54
Acord sobre la sol·licitud p. 54

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

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos·
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la sentència del Tribunal Suprem relativa a l’adjudicació del 
contracte de gestió del servei de subministrament d’aigua 
en alta de la xarxa Ter·Llobregat
Tram. 355-00167/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 54

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos·
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
procés de privatització i d’adjudicació de l’empresa pública 
Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00168/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 54

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

Compareixença d’una representació de la Platafor·
ma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti·
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00487/10
Substanciació p. 55

Compareixença d’una representació de la Fede·
ració d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu·
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00501/10
Substanciació p. 55

Compareixença d’una representació de la Federa·
ció d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono·
mia de Catalunya
Tram. 353-00510/10
Substanciació p. 55

Compareixença d’una representació de l’Organit·
zació de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca·
talunya
Tram. 353-00526/10
Substanciació p. 55

Compareixença d’una representació de la Xarxa 
per la Sobirania Energètica davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre els treballs amb re·
lació a la pobresa energètica
Tram. 357-00550/10
Substanciació p. 55

Compareixença d’una representació de Càritas Di·
ocesana de Barcelona davant la Comissió de Benestar, Fa·
mília i Immigració per a informar sobre els treballs amb rela·
ció a la pobresa energètica
Tram. 357-00551/10
Substanciació p. 55

Compareixença d’una representació de la Creu Ro·
ja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Im·
migració per a informar sobre els treballs amb relació a la 
pobresa energètica
Tram. 357-00552/10
Substanciació p. 55

Compareixença de Daniel Valls, president del Con·
sell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Co·
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre la situació del Consell
Tram. 357-00673/10
Substanciació p. 56

Compareixença d’una representació de l’Associa·
ció de Dones Periodistes davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a presentar l’estudi «Dones i homes en els 
governs locals catalans»
Tram. 357-00742/10
Substanciació p. 56

Compareixença del director general de Comerç da·
vant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00810/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença d’una representació de la Fede·
ració de Serveis per a la Mobilitat i el Consum de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 357-00811/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença d’una representació de la Federa·
ció de Serveis de Comissions Obreres de Catalunya davant 
la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00812/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença d’una representació de Pimec Co·
merç davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00813/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença d’una representació de la Confe·
deració de Comerç de Catalunya davant la Comissió d’Estu·
di de la Reforma Horària
Tram. 357-00814/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença del secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre el procediment d’adjudicació i finançament 
del projecte de la T·Mobilitat
Tram. 357-00815/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56
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Compareixença de Ricard Parés, director de l’Asso·
ciació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar dels problemes del sector porcí
Tram. 357-00816/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença d’una representació de l’Associa·
ció de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe relatiu 
a l’impacte de les recomanacions sobre el tractament de la 
violència masclista en els mitjans de comunicació
Tram. 357-00817/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 45
Convocada per al 26 de novembre de 2014 p. 57

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es·
tatutàries
Presentació p. 58

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5829/2014, interpo·
sat pel president del Govern de l’Estat contra diversos pre·
ceptes de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes 
populars no referendàries i d’altres formes de participació 
ciutadana
Tram. 381-00004/10
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 60
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 67

www.parlament.cat
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 847/X del Parlament de Catalunya, 
relativa a l’Informe de fiscalització 14/2014, 
sobre l’Autoritat del Transport Metropolità, 
corresponent al 2010, al 2011 i al 2012
Tram. 256-00035/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 17, 13.11.2014, DSPC-C 527

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 11 i 13 de novembre, ha debatut 
les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe 
de fiscalització 14/2014, sobre l’Autoritat del Transport 
Metropolità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012 
(tram. 256-00035/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 14/2014, sobre l’Autoritat del Transport Me-
tropolità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 14/2014.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

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

Resolució 848/X del Parlament de Cata-
lunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
16/2014, sobre la Fundació per a la Univer-
sitat Oberta de Catalunya, corresponent al 
2012
Tram. 256-00036/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 17, 13.11.2014, DSPC-C 527

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 11 i 13 de novembre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 16/2014, sobre la Fundació per a la Uni-

versitat Oberta de Catalunya, corresponent al 2012 
(tram. 256-00036/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 16/2014, sobre la Fundació per a la Universi-
tat Oberta de Catalunya, corresponent al 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 16/2014.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a acla-
rir l’abast del contracte programa amb la Universitat 
Oberta de Catalunya pel que fa a les diverses modali-
tats de cursos i preus.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

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

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre la po-
bresa energètica a Catalunya
Tram. 360-00007/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió 7, tinguda el 17.11.2014, DSPC- C 528.

Informe del Síndic de Greuges sobre el preu 
dels transports públics
Tram. 360-00013/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió 7, tinguda el 17.11.2014, DSPC- C 528.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el trasllat de les 
dependències dels Serveis Territorials del 
Departament d’Economia i Coneixement a 
Tarragona
Tram. 250-01207/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost en la sessió 26, tinguda el 19.11.2014, 
DSPC-C 534.

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels col·lectors de Can Bruguer i Ca n’Espi-
nós, a Gavà
Tram. 250-01217/10

Retirada

Retirada en la sessió 28 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Proposta de resolució sobre els ingressos 
extraordinaris dels pressupostos de la Ge-
neralitat del 2014
Tram. 250-01265/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost en la sessió 26, tinguda el 19.11.2014, 
DSPC-C 534.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 

I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 200-00015/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 

i grups socials presentades pels grups parla·

mentaris

Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 20.05.2014

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’un responsable de la for-
mació dels tècnics esportius de la Unió de Federaci-
ons Esportives de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport (tram. 352-
01281/10)

Proposta de compareixença d’un responsable de l’Àrea 
de Formació del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de 
Sant Cugat del Vallès amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport (tram. 352-01282/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Escola de Formació de Tècnics Esportius Catalana 
de Montjuïc amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 
les professions de l’esport (tram. 352-01283/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (tram. 352-01284/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Àrea de Formació de l’Escola Catalana de l’Esport 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (tram. 352-01285/10)

Proposta de compareixença de Lluís Laínz i Alfonso 
Camprubí, en representació del Centre de Formació de 
Tècnics Esportius de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (tram. 352-01286/10)
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Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01287/10)

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

Proposta de compareixença del secretari general de 
l’Esport amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport (tram. 352-01288/10)

Proposta de compareixença de Gerard Figueras, di-
rector del Consell Català de l’Esport, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01289/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01290/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (tram. 352-01291/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (tram. 352-01292/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01293/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Salvament i Socorrisme amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (tram. 352-01294/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (tram. 352-01295/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 

de l’exercici de les professions de l’esport (tram. 352-
01296/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Direcció de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport (tram. 352-01297/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori Català de l’Esport amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01298/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01299/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01300/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port (tram. 352-01301/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença de Gemma Vilaró Men-
diola, directora de l’Escola Catalana de l’Esport, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (tram. 352-01302/10)

Proposta de compareixença d’Agustí Boixeda de Mi-
quel, director de l’Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 
les professions de l’esport (tram. 352-01303/10)

Proposta de compareixença de Félix Gimeno Gar-
cés, president del Comitè d’Entrenadors i responsable 
de formació de la Federació Catalana de Futbol, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (tram. 352-01304/10)

Proposta de compareixença d’Israel López i Ferrer, di-
rector de l’Escola d’Entrenadors de la Federació Cata-
lana de Futbol, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 
les professions de l’esport (tram. 352-01305/10)

Proposta de compareixença de Rafel Niubó i Baqué, 
ex-secretari general de l’Esport, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
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d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01306/10)

Proposta de compareixença de Jaume Bantula Janot, 
director del grau en ciències de l’activitat física i de 
l’esport de la Universitat Ramon Llull, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01307/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Lloret i Guisa-
sola, gerent de la Federació Catalana de Pitch & Putt, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (tram. 352-01308/10)

Proposta de compareixença de Josep Lluís Samper 
Bustins, president del Club de Bàsquet Sant Narcís, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (tram. 352-01309/10)

Proposta de compareixença de Jordi Mumbrú Martí-
nez, gerent de la Federació Catalana de Bàsquet i pro-
fessor de la Universitat Ramon Llull, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01310/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de David Moner, president 
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (tram. 352-01311/10)

Proposta de compareixença de Francesc Reig, presi-
dent del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (tram. 352-01312/10)

Proposta de compareixença de Jaume Domingo, pre-
sident de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (tram. 352-01313/10)

Proposta de compareixença de Jaume Mora, president 
del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (tram. 352-01314/10)

Proposta de compareixença de Francesc Serra, presi-
dent de la Federació Catalana de Korfbal, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01315/10)

Proposta de compareixença d’Òscar Cruz, president 
de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, amb 

relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (tram. 352-01316/10)

Proposta de compareixença d’Andreu Subies, presi-
dent de la Federació Catalana de Futbol, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01317/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de compareixença del secretari general de 
l’Esport amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport (tram. 352-01331/10)

Proposta de compareixença de Gerard Figueres, di-
rector del Consell Català de l’Esport, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01332/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professio-
nals amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les pro-
fessions de l’esport (tram. 352-01333/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Gestors de l’Esport a Es-
panya amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les pro-
fessions de l’esport (tram. 352-01334/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport (tram. 352-01335/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01336/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (tram. 352-01337/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 352-01338/10)
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Acord de la Comissió sobre les compareixen·
ces proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 

04.06.2014, DSPC-C 419

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença d’un responsable de la formació dels 
tècnics esportius de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 
les professions de l’esport (tram. 353-00567/10)

Compareixença d’una representació de l’Institut Na-
cional d’Educació Física de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 353-00568/10)

Compareixença de Gemma Vilaró Mendiola, direc-
tora de l’Escola Catalana de l’Esport, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 353-00569/10)

Compareixença de Lluís Laínz i Alfonso Camprubí, 
en representació del Centre de Formació de Tècnics 
Esportius de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port (tram. 353-00570/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport (tram. 353-
00571/10)

Compareixença de Gerard Figueras, director del Con-
sell Català de l’Esport, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport (tram. 353-
00572/10)

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 353-00573/10)

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 353-00574/10)

Compareixença d’un representant de la Federació Ca-
talana de Futbol, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport (tram. 353-00575/10)

Compareixença de Rafel Niubó i Baqué, ex-secretari 
general de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport (tram. 353-00576/10)

Compareixença de Jaume Bantula Janot, director del 
grau en ciències de l’activitat física i de l’esport de la 
Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport (tram. 353-
00577/10)

Compareixença d’Antoni Lloret i Guisasola, gerent de 
la Federació Catalana de Pitch & Putt, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 353-00578/10)

Compareixença de Josep Lluís Samper Bustins, presi-
dent del Club de Bàsquet Sant Narcís, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 353-00579/10)

Compareixença de Jaume Mora, president del Con-
sell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 353-00580/10)

Compareixença de Francesc Serra, president de la Fe-
deració Catalana de Korfbal, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport (tram. 353-
00581/10)

Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 200-00024/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei·
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 92356; 
92429; 92685).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.11.2014.
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Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei·
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 92357; 
92430; 92685).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.11.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/1991, del 10 de juliol, de les policies lo-
cals
Tram. 202-00069/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 93234).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.11.2014 al 24.11.2014).
Finiment del termini: 25.11.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 20.11.2014.

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a elegir un membre del Con-
sell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00025/10

Propostes de candidats
Reg. 90528 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 21.11.2014

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 90528)

A la Mesa del Parlament

El Sr. Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, proposa al Sr. Miquel 
Rubirola i Torrent com a membre del Consell Social 
de la Universitat Pompeu Fabra.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’elaboració de 
protocols d’avaluació diagnòstica i terapèu-
tica i d’actuació a les escoles amb relació al 
trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
Tram. 250-01256/10

Esmenes presentades
Reg. 88288; 88950; 88993 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 13.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 88288)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un nou apartat primer

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:
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– Desplegar a tot el territori de Catalunya la consul-
toria i suport en psiquiatria, infermeria psiquiàtrica i 
psicòlegs a tota la xarxa d’atenció primària de salut 
(un 70% de grau d’implantació en adults i un 52% en 
infanto-juvenil, amb gran variabilitat territorial) per 
tal de garantir el diagnòstic precoç dels trastorns men-
tals greus, així com la protocol·lització conjunta dels 
diagnòstics de malaltia mental i les indicacions tera-
pèutiques en una orientació biopsicosocial.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

D’un nou apartat segon

«Desplegar a tot el territori de Catalunya el Programa 
de diagnòstic de malaltia i trastorns mentals en nens i 
joves amb fracàs escolar, que inclogui el protocol es-
pecífic de Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperacti-
vitat (TDAH).»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88950)

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

Del punt 3

«3. Facilitar als pares o responsables legals dels me-
nors, de forma que se’ls faciliti abans tota la informa-
ció necessària sobre els mètodes de diagnòstic, les 
possibles causes del trastorn, i els riscs i beneficis del 
tractament prescrit en cada cas.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 88993)

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

D’un nou punt 1

«Promoure un estudi a partir de les evidències clíni-
ques sobre la simptomatologia associada al TDAH per 
fer-ne la diferenciació amb una problemàtica indivi-
dual, social i cultural, que està exempta de patologia 
mental, d’una part de la població infantil de la nostra 
època.»

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

D’un últim punt

«Promoure una acció interdisciplinària i interdepar-
tamental, no només des del Departament de Salut sinó 

sobretot amb el Departament d’Educació, i també de 
Benestar i família, per tal de poder determinar la in-
fància de risc i poder donar eines en el creixement per-
sonal de la població infantil i juvenil del nostre país.»

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un 
model d’atenció a les malalties minoritàries 
integrat i en xarxa
Tram. 250-01262/10

Esmenes presentades
Reg. 83959 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 13.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83959)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un nou punt

«– Donar suport a les associacions de malalts, a la 
Federació Catalana d’Associacions de Malalties Mi-
noritàries (FECAM) i a la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), establint convenis de 
col·laboració de caràcter plurianual que permetin su-
perar les subvencions rebudes, per tal de garantir la 
continuïtat de les entitats. El conveni pot incloure tas-
ques a realitzar per les entitats que siguin avaluables 
i aportin valor a les polítiques en malalties minorità-
ries.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

D’un nou punt

«– Instar el Govern de l’Estat a regular el processos 
de valoració de les discapacitats i els graus d’invalide-
sa de les persones afectades per malalties minoritàries, 
seguint els criteris dels centres experts i de referència, 
prevalent aquests en cas de discrepància sobre el crite-
ri dels metges avaluadors de la Seguretat Social.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

D’un nou punt

«– Adaptar el Programa de prevenció i atenció a la 
cronicitat (PPAC) del Departament de Salut, aprovat 
el 2012, en la planificació operativa del CatSalut, per 
encabir-hi clarament les malalties minoritàries.»
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista (4)

D’un nou punt

«– Instar el CatSalut a elaborar una instrucció per 
operativitzar el model d’atenció a les malalties mino-
ritàries.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la prevenció de la diabetis de tipus 2
Tram. 250-01264/10

Esmenes presentades
Reg. 88987 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 13.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 88987)

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

D’un nou punt

«3. Fer extensives a totes les ABS les bones pràctiques i 
experiències dutes a terme en alguns llocs sobre tracta-
ments de bons hàbits, que ajuden a reduir la medicació 
requerida per controlar la diabetis, aportant el pres-
supost necessari per dur-les a terme, que no té per què 
ser incrementalista.»

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
els pressupostos de la Generalitat del 2015 
del pagament de la revaloració dels comple-
ments de les pensions dels infermers jubi-
lats
Tram. 250-01268/10

Esmenes presentades
Reg. 88949; 88988 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 13.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88949)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment a les sentencies fermes 
que en el seu cas pronunciïn els òrgans judicials en re-
lació a les demandes sobre revaloritzacions dels com-

plements de les pensions del personal no facultatiu de 
l’ICS.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 88988)

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

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

a. Elaborar un nou informe jurídic per part del De-
partament de Salut que contempli les recomanacions 
del Síndic de Greuges, el posicionament de les perso-
nes afectades i els estudis emesos per l’Institut Català 
de la Salut.

b. Traslladar aquest informe al Parlament de Catalu-
nya, així com a les persones afectades i l’Institut Cata-
là de la salut.

c. Presentar els informes que ha fet l’ICS que con-
clouen considerar que no s’han d’abonar els comple-
ments, així com tampoc la paga extraordinària no 
abonada fins ara del personal sanitari jubilat.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les obligacions contractuals amb rela-
ció a la revaloració dels complements de les 
pensions dels infermers jubilats
Tram. 250-01269/10

Esmenes presentades
Reg. 88948; 88989 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 13.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88948)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment a les sentencies fermes 
que en el seu cas pronunciïn els òrgans judicials en re-
lació a les demandes sobre revaloritzacions dels com-
plements de les pensions del personal no facultatiu de 
l’ICS.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 88989)

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

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

a. Elaborar un nou informe jurídic per part del De-
partament de Salut que contempli les recomanacions 
del Síndic de Greuges, el posicionament de les perso-
nes afectades i els estudis emesos per l’Institut Català 
de la Salut.

b. Traslladar aquest informe al Parlament de Catalu-
nya, així com a les persones afectades i l’Institut Cata-
là de la salut.

c. Presentar els informes que ha fet l’ICS que con-
clouen considerar que no s’han d’abonar els comple-
ments, així com tampoc la paga extraordinària no 
abonada fins ara del personal sanitari jubilat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 92013 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 19.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 92013)

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

1. Crear una Comissió de Seguiment dels acords adop-
tats en el Ple específic sobre l’increment de la pobre-
sa i les desigualtats socials, la qual haurà de comptar 
amb representació de les entitats socials i professio-
nals del sector.

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

2. Avaluar anualment les polítiques i l’estat de la inclu-
sió social a Catalunya per mitjà d’un informe que s’ha 
de presentar i debatre al Parlament.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pressupostats per a la pres-
tació de serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10

Esmenes presentades
Reg. 92252 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 19.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 92252)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Garantir a les entitats el pagament del 75% dels im-
ports previstos per a la prestació de serveis residen-
cials dirigits a infància, gent gran i discapacitat, cor-
responents al període de setembre a desembre.»

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

Del punt 3

«3. Seguir prioritzant les partides pressupostàries del 
Govern de la Generalitat a l’àmbit dels serveis socials 
que garanteixin les subvencions i contractes amb pro-
veïdors i entitats del tercer sector.»

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

Del punt 4

«4. Informar, mantenint l’espai de diàleg i acompanya-
ment, les entitats socials i empreses que gestionen ser-
veis socials de responsabilitat pública per a minimitzar 
l’impacte dels problemes de liquiditat.»

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

Del punt 5

«5. Seguir fent públics l’estat dels pagaments de les en-
titats i proveïdors de serveis d’atenció a les persones.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 92249 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 18.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 92249)

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

Del punt 1

«1. Donar suport a aquelles iniciatives que tinguin com 
a objectiu iniciar un debat que condueixi a la regulació 
de la maquinària robòtica autònoma o sistemes de se-
guretat autònoms.»

Proposta de resolució sobre la solució dels 
problemes que pateix la carretera C-35 al 
pas per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i Ri-
ells i Viabrea
Tram. 250-01329/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposta de resolució sobre les baixes labo-
rals i les situacions d’incapacitat temporal 
dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01330/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una instal·lació de tractament biològic de 
residus d’alta degradabilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari del servei d’urgències del CAP Gui-
neueta, de Barcelona
Tram. 250-01332/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.
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Proposta de resolució sobre l’excedència 
voluntària per a les docents que se sotmetin 
a tractaments de fertilitat
Tram. 250-01333/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la dotació del Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA de l’Hospital de Palamós
Tram. 250-01334/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposta de resolució sobre els serveis de 
salut de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01335/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposta de resolució sobre els recursos 
sanitaris de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01336/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposta de resolució sobre la derogació 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. 250-01337/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposta de resolució sobre la climatitza-
ció i les condicions ambientals dels jutjats 
de Mataró
Tram. 250-01338/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.
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Proposta de resolució sobre la participació 
del moviment associatiu juvenil als centres 
educatius
Tram. 250-01339/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposta de resolució sobre les associaci-
ons de consumidors de cànnabis
Tram. 250-01340/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.
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Proposta de resolució sobre la situació eco-
nòmica i financera de Neoelectra
Tram. 250-01349/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.11.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposta de resolució sobre l’aportació eco-
nòmica en concepte de lloguer per a garantir 
la viabilitat del jutjat de pau de Sant Esteve 
Sesrovires
Tram. 250-01351/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 90402 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Ferran Pedret i Santos, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 

per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha rebut car-
ta del Departament de Justícia del Govern informant 
que en data 1 de gener de 2015 la Generalitat deixa-
rà de satisfer el preu de lloguer mensual del local on 
s’ubica actualment el Jutjat de Pau del municipi, així 
com dues subvencions anuals en concepte de suport 
per l’excepcionalitat de la tasca realitzada per aquest 
ens judicial local.

El Jutjat de Pau de Sant Esteve Sesrovires té una càrre-
ga de treball més alta que d’altres ens judicials homò-
legs donada la seva ubicació en un municipi que alber-
ga dos centres penitenciaris, Brians I i Brians II, amb 
més de tres mil reclusos i per tant, amb una important 
tramitació d’agilització d’expedients.

En la carta rebuda, el Departament de Justícia insta a 
l’Ajuntament a finançar el local subrogant-se per reno-
vació subjectiva en el contracte de lloguer en un mo-
ment de Pla d’ajust municipal i, per tant, amb escassos 
i limitats recursos.

Des del mes de Febrer de 2014, el propietari del local 
on actualment s’ubica el Jutjat de Pau de Sant Esteve 
Sesrovires no percep cap renda, i el Departament de 
Justícia encara no ha notificat cap canvi al propietari 
vers el contracte vigent entre ambdues parts.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a, do-
nada l’excepcionalitat de la ubicació del Jutjat de Pau 
de Sant Esteve Sesrovires, mantenir la seva aportació 
econòmica en concepte de lloguer i subvencions addi-
cionals anuals per garantir la seva viabilitat.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta; Ferran Pedret i Santos, dipu-
tat, del GP SOC
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 14/2014, sobre l’Autoritat del Trans-
port Metropolità, corresponent al 2010, al 
2011 i al 2012, i sobre la Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya, correspo-
nent al 2012
Tram. 256-00035/10 i 256-00036/10

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 90529; 90530; 90585; 90586; 90587; 

90598; 90599; 90602; 90603 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CSC, 13.11.2014

Propostes de resolució presentades pel GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 90529 
i 90530), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 90585 i 
90586), pel GP de Convergència i Unió (reg. 90587), pel 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 90598 
i 90599), i pel GP del Partit Popular de Catalunya (reg. 
90602 i 90603)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 14/2014, sobre l’Autoritat del 
Transport Metropolità, corresponent al 2010, al 2011 
i al 2012 (tram. 256-00035/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 14/2014, sobre l’Autoritat del Transport Metro-
polità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012 (tram. 
256-00035/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 

amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 16/2014, sobre la Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya, corresponent al 2012 
(tram. 256-00036/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 16/2014, sobre la Fundació per a la Universitat 
Oberta de Catalunya, corresponent al 2012 (tram. 256-
00036/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes:

– Informe de fiscalització 14/2014, sobre l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent al 2010, al 
2011 i al 2012 (tram. 256-00035/10)

Proposta de resolució

1. Aprova l’informe de fiscalització 14/2014, sobre 
l’Autoritat del Transport Metropolità, corresponent al 
2010, al 2011 i al 2012 (tram. 256-00035/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes:
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– Informe de fiscalització 16/2014, sobre la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponent 
al 2012 (tram. 256-00036/10)

Proposta de resolució

1. Aprova l’informe de fiscalització 16/2014, sobre la 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 
corresponent al 2012 (tram. 256-00036/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes:

– Informe de fiscalització 14/2014, sobre l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent al 2010, al 
2011 i al 2012 (tram. 256-00035/10)

– Informe de fiscalització 16/2014, sobre la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponent 
al 2012 (tram. 256-00036/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 14/2014, sobre l’Autoritat del Transport Metro-
polità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012 (tram. 
256-00035/10), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 16/2014, sobre la Fundació per a la Universi-
tat Oberta de Catalunya, corresponent al 2012 (tram. 
256-00036/10), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 

del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
14/2014, sobre l’Autoritat del Transport Metropolità, 
corresponent al 2010, al 2011 i al 2012 (tram. 256-
00035/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 14/2014, sobre l’Autoritat del Transport Metro-
polità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012 (tram. 
256-00035/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP ERC Diputada del GP ERC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
16/2014, sobre la Fundació per a la Universitat Ober-
ta de Catalunya, corresponent al 2012 (tram. 256-
00036/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 16/2014, sobre la Fundació per a la Universitat 
Oberta de Catalunya, corresponent al 2012 (tram. 256-
00036/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP ERC Diputada del GP ERC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat, Jordi Roca Mas, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 14/2014, sobre l’Autoritat del 
Transport Metropolità, corresponent al 2010, al 2011 
i al 2012 (tram. 256-00035/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 14/2014, sobre l’Autoritat del Transport Metro-
polità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012 (tram. 



24 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 435

3.10.60. TRAMITACIONS EN CURS 27

256-00035/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López i 
Rueda, Jordi Roca Mas, diputats, del GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució, subsegüents al debat del pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2014, 
sobre la Fundació per a la Universitat Oberta de Cata-
lunya, corresponent al 2012 (tram. 256-00036/10).

Propostes de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 16/2014, sobre la Fundació per a la Univer-
sitat Oberta de Catalunya, corresponent al 2012 (tram. 
256-00036/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a clarificar el contracte programa amb la 
FUOC pel que fa a les diferents modalitat de cursos 
i preus.

3. El Parlament de Catalunya posa de manifest la falta 
de control del govern de la Generalitat alhora de con-
trolar i aplicar les seves mesures de reducció retribu-
tives en els seus organismes el que genera un greuge 
comparatiu entre els treballadors públics.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer complir la normativa interna per tal de 
desenvolupar els criteris que han de regir en la con-
tractació pública dels organismes amb participació 
majoritària de la Generalitat per garantir els principis 
de publicitat, concurrència, transparència, confiden-
cialitat, igualtat i no discriminació.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher  Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 23/2014, sobre la publicitat de les sub-
vencions concedides pel Departament de 
Cultura, corresponent al 2012 i el 2013
Tram. 256-00039/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 90483 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 18.11.2014

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. 23/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu al Departament de Cultura, publicitat de 
les subvencions concedides, exercicis 2012 i 2013.

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

Barcelona, 12 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 25.11.2014 al 
09.12.2014).
Finiment del termini: 10.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2012
Tram. 257-00003/10

Ponència de caràcter informatiu

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La mesa i els portaveus de la Comissió de la Sindicatu-
ra de Comptes, en sessió tinguda el dia 11 de novembre 
de 2014, d’acord amb l’article 163.2 del Reglament, ha 
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nomenat la Ponència de caràcter informatiu per a estu-
diar l’informe i el Compte general de la Generalitat de 
Catalunya corresponent al 2012 (tram. 257-00003/10), 
que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Ferran Falcó Isern

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Alba Vergés i Bosch

Grup Parlamentari Socialista
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Jordi Roca Mas

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt
Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2013

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

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat 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
Tram. 212-00011/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 91482).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre esports
Tram. 300-00238/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 93265 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 21.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de 
novembre de 2014.

Sobre esports.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre política indus-
trial
Tram. 300-00239/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 93266 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 21.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de 
novembre de 2014.

Sobre política industrial.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
transversals amb relació a la violència con-
tra les dones
Tram. 300-00240/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 93311 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de novembre de 
2014.

Sobre les polítiques transversals en relació a la violèn-
cia contra les dones.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

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

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00241/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 93312 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 138 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la interpel·lació següent, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 
i 27 de novembre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’ocu-
pació?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de muntanya
Tram. 300-00242/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 93313 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 138 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la interpel·lació següent, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 
i 27 de novembre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa les po-
lítiques de muntanya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de 
l’impost sobre dipòsits en entitats de crèdit 
i el seu impacte en l’execució de la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2014
Tram. 300-00243/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 93316 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.11.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de novem-
bre de 2014.

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
sobre l’aplicació de l’impost sobre dipòsits en entitats 
de crèdit i el seu impacte en l’execució de la llei de 
pressupostos per a l’any 2014?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fer front a la desocupació juvenil
Tram. 300-00244/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 93317 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.11.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas García, 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenten al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de novem-
bre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les mesures 
per a fer front a l’atur juvenil?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President del GP de C’s Portaveu adjunta del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’innovació
Tram. 300-00245/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 93321 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 21.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 26 i 27 de novembre de 2014.

– Sobre les polítiques en innovació.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

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

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 18.11.2014.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Calendari de dies inhàbils per al 2015
Tram. 241-00004/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de 
novembre de 2014, d’acord amb els articles 95 del Re-
glament i concordants, ha fixat el calendari següent de 
dies inhàbils per a l’any 2015, als efectes del còmput 
de terminis parlamentaris i de la presentació de do-
cumentació en el Registre General del Parlament de 
Catalunya.

A més dels dissabtes i els diumenges, seran dies inhà-
bils els següents: 

1 de gener (dijous) Cap d’Any
6 de gener (dimarts) Dia de Reis
3 d’abril (divendres) Divendres Sant
6 d’abril (dilluns) Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig (divendres) Festa del Treball
1 de juny (dilluns) Dilluns de Pasqua Granada
24 de juny (dimecres) Sant Joan
11 de setembre (divendres) Diada Nacional de Catalunya
24 de setembre (dijous) Mare de Déu de la Mercè
12 d’octubre (dilluns) Festa Nacional d’Espanya
8 de desembre (dimarts) Dia de la Immaculada
25 de desembre (divendres) Nadal

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració
Tram. 410-00009/10

Substitució de diputats
Reg. 91464 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

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 els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries:

Comissió
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Alta
M. Assumpció Laïlla i Jou

Baixa
Joan Recasens i Guinot

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Renúncia a la presidència
Reg. 91461 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, presenta la seva renúncia com 
a President de la Comissió de Salut.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014

Albert Batet i Canadell
Diputat del GP de CiU
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Designació de la presidència
Reg. 91462 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, proposa que 
el diputat Pere Vila i Fulcarà sigui designat President 
de la Comissió de Salut.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Elecció del vicepresident

Comissió del Síndic de Greuges

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tingu-
da el 17 de novembre de 2014, d’acord amb els articles 
41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, i a proposta 
del grup parlamentari Socialista, ha elegit vicepresi-
dent el diputat Sergi Vilamala i Bastarras en substitu-
ció del diputat Juli Fernández Iruela.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell Roger Torrent i Ramió

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

Substitució de diputats
Reg. 91465 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

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 els següents 

canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries:

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

Alta
M. Assumpció Laïlla i Jou

Baixa
Marta Llorens i Garcia

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
664/X, de suport als treballadors de l’empre-
sa Albasa, de Sant Vicenç de Castellet
Tram. 290-00594/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 90625 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

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 664/X, de suport 
als treballadors de l’empresa Albasa, de Sant Vicenç 
de Castellet (tram. 290-00594/10), us informo del se-
güent:

El Govern de la Generalitat expressa el seu total re-
colzament amb els treballadors i treballadores que pa-
teixen processos de reestructuració i deslocalització i, 
en concret, amb els treballadors de l’empresa Albasa, 
de Sant Vicenç de Castellet, i reconeix la importàn-
cia estratègica de l’empresa i la importància que per 
l’ocupació del Bages representa la planta. En aquest 
sentit, el Departament d’Empresa i Ocupació va man-
tenir contactes amb les parts els darrers mesos de ge-
ner i febrer per al manteniment del total de la plantilla 
a Catalunya.

Quan es va plantejar la possibilitat que la línia de ne-
goci de la incontinència de Algodones del Bages SA, 
(ALBASA) es traslladés a la planta que el grup té a 
Toledo, des de la Direcció general d’Indústria es va 
activar el protocol d’actuacions en processos de rees-
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tructuració industrial. En tot cas cal remarcar que la 
decisió de traslladar part de la producció des de Sant 
Vicenç de Castellet a Toledo no responia a qüestions 
de manca de competitivitat sinó a una estratègia em-
presarial a nivell de grup i, per tant, des de l’àmbit de 
la política industrial el marge de negociació era reduït.

Finalment, es va arribar a un acord entre la direcció 
del grup i els treballadors, en virtut del qual es va con-
firmar el trasllat de les línies de producte d’inconti-
nència i el manteniment a Sant Vicenç de Castellet 
de la línia de cotó sanitari, on treballen 39 persones. 
L’afectació als treballadors també es va reduir atès que 
es va proposar el trasllat a Toledo a 23 persones, dels 
51 inicialment previstos.

Un cop es va assolir aquest acord es va desactivar el 
protocol d’actuacions en processos de reestructura-
ció industrial, malgrat que es continua treballant amb 
l’empresa per a potenciar la divisió de cotó i incremen-
tar la col·laboració en els aspectes d’internacionalitza-
ció i d’innovació.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
665/X, sobre el Consell Català del Treball 
Autònom i l’aplicació de l’Estatut del treball 
autònom
Tram. 290-00595/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 90626 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

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 665/X, sobre el Con-
sell Català del Treball Autònom i l’aplicació de l’Esta-
tut del treball autònom (tram. 290-00595/10), us infor-
mo del següent:

El Decret 18/2010 preveu, en l’àmbit de les relacions 
col·lectives, la creació d’un registre on s’han d’inscriu-
re les associacions d’autònoms l’àmbit d’actuació de 
les quals sigui el territori de Catalunya. Aquest regis-
tre permetrà singularitzar les associacions que poden 
exercir els drets col·lectius dels treballadors autònoms 
reconeguts per la Llei de l’Estatut del treball autònom 
(LETA), i es configura també com el requisit proce-
dimental de partida per declarar quines tenen la con-
dició d’associació representativa en base al seu grau 
d’implantació.

L’acreditació del grau d’implantació i, per tant, de la 
seva representativitat és un aspecte necessari perquè 
l’administració pugui identificar i reconèixer les asso-
ciacions de treballadors autònoms que poden ostentar 
una posició jurídica singular, vinculada a la seva im-
plantació i representativitat associativa.

És per això que s’ha considerat adient l’establiment 
d’un sistema per determinar la representativitat de 
les associacions d’autònoms, a partir de l’establiment 
d’un conjunt de criteris objectius i contrastables. Ai-
xí, l’1 d’octubre es va publicar al DOGC l’Ordre 
EMO/289/2014, de 17 de setembre, per la qual es pu-
blica la convocatòria quadriennal per a la determina-
ció de la representativitat de les associacions profes-
sionals del treball autònom en l’àmbit de la comunitat 
autònoma de Catalunya i es desenvolupen els criteris 
objectius per a la seva determinació. El dia 3 de no-
vembre va finalitzar el termini per presentar les sol-
licituds.

Un cop es disposi d’aquesta representativitat és quan 
considerem que cal constituir el Consell del Treball 
Autònom, entès com l’exponent màxim de la partici-
pació de les associacions en les polítiques públiques 
que promou la Generalitat de Catalunya. El Consell 
ha de ser el canal d’interlocució permanent entre les 
associacions representatives i l’administració catalana 
en les matèries que afectin als treballadors autònoms 
dins l’àmbit competencial de la Generalitat.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
667/X, sobre el programa «Forma i insereix»
Tram. 290-00597/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 90627 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

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 667/X, sobre el pro-
grama «Forma i insereix» (tram. 290-00597/10), us in-
formo del següent:

El dia 19 de juny de 2014 es va publicar al DOGC 
l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’es-
tableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria 
de subvencions del programa Forma i Insereix per a 
l’any 2014. Aquesta ordre regula les accions formati-
ves vinculades al Fitxer Català d’Especialitats Forma-
tives del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en la 
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modalitat de formació amb compromís de contracta-
ció, per al desenvolupament d’una ocupació concreta 
de la qual una empresa o entitat té necessitat de con-
tractació immediata. El 2014 hi ha un pressupost de 
4.050.000 €, enfront dels 2.087.695,30 € que es van 
pressupostar el 2013.

Aquest programa, anteriorment anomenat Forma i 
Contracta, porta 7 anys de funcionament i des de 2012, 
compta amb una nova línia adreçada a entitats de for-
mació, les quals ofereixen a les empreses amb neces-
sitats de contractació un servei de formació amb totes 
les garanties per permetre una inserció immediata als 
llocs de treball ofertats, adequant l’oferta formativa a 
les necessitats específiques de les empreses.

El programa per l’any 2014 es complementa amb el 
servei d’informació a les empreses i prospecció que 
inclou la carta de serveis del SOC.

Aquest servei comprèn el Pla anual de prospecció ter-
ritorial mitjançant el qual personal tècnic del SOC 
especialitzats en prospecció, ofereixen serveis d’in-
formació, assessorament i acompanyament a les em-
preses contactades o visitades en qüestions, com ara, 
el suport personalitzat en la preselecció de persones 
candidates, i la difusió massiva de la informació de 
convocatòries i ajuts del SOC d’interès per a les em-
preses. També, la prospecció a les empreses es fa amb 
la finalitat de detectar les seves necessitats formatives 
i identificar possibilitats de col·laboració entre els ser-
veis ocupacionals i les empreses catalanes.

Quant les persones participants en aquest programa 
Forma i Insereix ho necessiten, a més, se’ls ofereix as-
sessorament i orientació per a rebre formació en com-
petències bàsiques i per a l’obtenció del títol de gradu-
at en educació secundària obligatòria.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
668/X, sobre el sanejament i la rehabilitació 
del Bloc dels Mestres, de Sabadell
Tram. 290-00598/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 90607 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

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 668/X, sobre el sane-
jament i la rehabilitació del Bloc dels Mestres, de Sa-
badell (tram. 290-00598/10), us informo del següent:

El passat mes de juny l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya (AHC) va informar l’Ajuntament de Sabadell 
de les actuacions de rehabilitació dutes a terme en el 
Bloc dels Mestres, entre les quals s’incloïa la revisió 
de les xarxes de l’edifici per evitar que facin nius els 
coloms.

L’AHC al mes de juliol va iniciar un informe urbanís-
tic de la finca on s’ubica el Bloc dels Mestres de Sa-
badell.

Aquest informe conclou que prèviament a iniciar qual-
sevol actuació és necessari tramitar una modificació 
puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sa-
badell (PGM) per qualificar el sòl com sòl d’habitatge 
dotacional públic.

Per tal d’instar aquesta modificació, el mes de juliol, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i l’AHC van 
definir els continguts mínims d’aquesta modificació.

A principis de setembre l’Ajuntament de Sabadell, la 
del Departament van definir el contingut del docu-
ment de la modificació del PGM i van programar la 
seva tramitació.

El proppassat 4 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajun-
tament de Sabadell va iniciar els tràmits per a la mo-
dificació del PGM, per a la qualificació com a sistema 
d’habitatge dotacional públic de l’edifici situat al car-
rer Campoamor 98, «Bloc dels Mestres».

L’AHC iniciarà els tràmits per a programar les obres 
de rehabilitació de l’edifici un cop s’hagi modificat el 
PGM definitivament, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
672/X, sobre l’assumpció de la gestió de les 
actuacions del Programa AGUA al tram final 
de l’Ebre i al delta de l’Ebre
Tram. 290-00602/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 90608 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

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 672/X, sobre l’as-
sumpció de la gestió de les actuacions del Programa 
AGUA al tram final de l’Ebre i al delta de l’Ebre (tram. 
290-00602/10), us informo del següent:
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Amb relació a la Xarxa d’indicadors ambientals XIA-
DE (Actuació del programa AGUA) el Consell d’Ad-
ministració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
va aprovar el passat 29 de setembre de 2014 els con-
venis següents:

– Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) i l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) per al seguiment i ajusta-
ment dels indicadors ambientals i d’estat ecològic al 
tram baix del riu Ebre i el seu delta.

– «Convenio de colaboración para el desarrollo del 
Proyecto LIFE13 ENV/ES/001182 LIFE-EBRO-AD-
MICLIM. Proyecto piloto de medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático en el Delta del Ebro».

No obstant, resta pendent que el Ministeri d’Agricul-
tura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), en 
tant que titular de la Xarxa XIADE, cedeixi, aques-
ta instal·lació mitjançant la signatura del corresponent 
conveni.

Pel que fa a l’explotació dels sistemes de sanejament 
del programa AGUA properament el Consell de Mi-
nistres ha d’aprovar uns informes tècnics i posterior-
ment està previst signar el Convenio entre el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya y la Agència Catalana de l’Aigua 
para la cesión de las obras ejecutadas por el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 
través de ACUAMED, en el Programa de Saneamiento 
de Aguas Residuales Urbanas en la Cuenca del Ebro.

Aquest conveni permetrà a l’ACA dur a terme la seva 
explotació.

Pel que fa a la Comissió per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre, aquesta es va reunir el passat 4 d’abril 
per informar de les previsions d’explotació de les 
instal·lacions del programa AGUA per part de l’ACA, 
tenint en compte la importància de signar, també amb 
el MAGRAMA, els acords escaients per a la cessió 
efectiva de les instal·lacions.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
673/X, sobre les obres d’estabilització dels 
talussos de la carretera C-13 entre Rialp i 
Llavorsí
Tram. 290-00603/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 90609 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

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 673/X, sobre les 
obres d’estabilització dels talussos de la carretera C-13 
entre Rialp i Llavorsí (tram. 290-00603/10), us infor-
mo del següent:

El Govern, mitjançant el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, va acabar les obres d’estabilització de 
talussos de la carretera C-13 entre Rialp i Llavorsí, per 
garantir la funció normal.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
674/X, sobre el desenvolupament de la inte-
gració tarifària del títol de transport T-10 en-
tre Lleida i les comarques del Pirineu i Sol-
sona
Tram. 290-00604/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 90610 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

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 674/X, sobre el 
desenvolupament de la integració tarifària del títol de 
transport T-10 entre Lleida i les comarques del Piri-
neu i Solsona (tram. 290-00604/10), us informo del se-
güent:

Actualment el conjunt de comunicacions entre les di-
verses comarques del Pirineu lleidatà i Lleida dispo-
sen d’abonaments T10 bonificats que incorporen bo-
nificacions del voltant del 50% sobre el preu del bitllet 
senzill.

En el cas dels trajectes entre la Val d’Aran, l’Alta Ri-
bagorça i l’Alt Urgell es troben en funcionament els 
abonaments T10/120 com a títols de transport multi-
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personal que permeten la realització de 10 viatges en 
120 dies amb un descompte sobre el 50% respecte al 
preu del bitllet senzill.

Pel que fa a la comunicació del Pallars Jussà i Pallars 
Sobirà amb Lleida des de la reorganització dels ser-
veis de tren i bus efectuada l’any 2012, s’ha produït 
una substancial rebaixa dels preus del servei de bus i 
s’ha creat un nou títol de transport T10/60 que pot ser 
utilitzat indistintament en els serveis de bus i en el tren 
Lleida - La Pobla, que incorpora també importants bo-
nificacions sobre el preu del bitllet senzill.

Pel que fa a ampliació de la integració tarifària, es pre-
veu dur a la terme en el marc de l’execució del projecte 
T Mobilitat i la seva extensió al conjunt del territori de 
Catalunya.

Finalment, en el cas de les comunicacions amb Sol-
sona, atesa la major demanda de mobilitat cap a Bar-
celona i atenent a les disponibilitats pressupostàries 
existents, s’ha optat per la incorporació d’un nou títol 
de transport T 10/120 que cobreix les comunicacions 
entre el Solsonès i Barcelona i incorpora bonificacions 
per sobre del 50% del preu del bitllet senzill.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
675/X, sobre les obres de construcció de la 
línia 9 del metro
Tram. 290-00605/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 90611 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

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 675/X, sobre les 
obres de construcció de la línia 9 del metro (tram. 
290-00605/10), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat està exe-
cutant les obres necessàries per posar en servei l’L9 
entre les estacions de Zona Universitària i la terminal 
T1 de l’Aeroport de Barcelona, d’acord amb les dispo-
nibilitats econòmiques determinades al Pressupost de 
la Generalitat de Catalunya per al 2014, que habilita a 
l’empresa pública Ifercat a endeutar-se per 200 M€ per 
tal de dur a terme les actuacions necessàries per asso-
lir aquesta fita.

El conjunt d’obres pendents, principalment consistents 
en instal·lacions i equipaments, s’estan desenvolupant 

en paral·lel a les proves del sistema. En aquest sentit, 
durant el mes d’octubre s’ha dut a terme la composició 
i l’acoblament a vies de dos combois que donen inici a 
les proves de circulació del tram. A partir de l’entrada 
en servei del tram 1, prevista durant el primer semes-
tre de 2016, es podrà informar en seu parlamentària 
sobre el conjunt d’actuacions pendents de la línia L9 
del metro de Barcelona.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
677/X, sobre el garantiment de les polítiques 
d’igualtat en l’Administració local i la preser-
vació de l’autonomia local
Tram. 290-00607/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 91468 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

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 677/X, sobre el ga-
rantiment de les polítiques d’igualtat en l’Administra-
ció local i la preservació de l’autonomia local (tram. 
290-00607/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat considera que la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sos-
tenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), ha es-
tat l’eina emprada pel Govern de l’Estat per fer una 
reforma local de circumstàncies, emparada en les di-
ficultats de la conjuntura econòmica i orientada fo-
namentalment a crear economies de gran escala. El 
procés de racionalització que dissenya la LRSAL bui-
da de competències els ens locals i les transfereix a 
òrgans supramunicipals (bàsicament diputacions) en 
una visió estrictament economicista dels serveis pú-
blics locals.

La LRSAL, malgrat que s’aprova com una modifica-
ció de la Llei de bases de règim local amb els objectius 
de clarificar les competències i evitar duplicitats, raci-
onalitzar l’estructura organitzativa de l’administració 
local, garantir un control financer i pressupostari més 
rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada, evi-
tant intervencions administratives desproporcionades, 
suposa, en realitat, un canvi important en la configu-
ració del sistema competencial que vulnera el principi 
d’autonomia local i envaeix les competències de la Ge-
neralitat de Catalunya.
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Cal insistir en el fet que el Govern de la Generalitat ja 
es va oposar i va presentar esmenes tant a l’Avantpro-
jecte de Llei com al posterior Projecte de Llei de ra-
cionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
A més, el mateix dia que el projecte va ser aprovar pel 
Consell de Ministres, el 26 de juliol de 2013, la Gene-
ralitat va sol·licitar la seva retirada.

Un cop aprovada la LRSAL, amb l’objectiu de prote-
gir els governs locals catalans front aquesta norma i 
garantir la competència exclusiva en règim local de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 160 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Govern va pre-
sentar un recurs d’inconstitucionalitat fonamentat en 
la manca de respecte dels principis d’autonomia local i 
de subsidiarietat, en la invasió de les competències de 
la Generalitat de Catalunya i en la incoherència entre 
els objectius finals que persegueix la reforma vers les 
mesures en què es concreta.

Paral·lelament, el Govern va preparar una nota expli-
cativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats as-
pectes de la LRSAL i va posar a disposició dels ens 
locals un canal continu de comunicació per resoldre 
dubtes interpretatius. A més a més, recentment ha 
aprovat un Decret llei pel qual s’estableixen mesures 
urgents per adaptar els convenis, els acords i els ins-
truments de cooperació subscrits entre l’Administra-
ció de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la 
disposició addicional novena de la LRSAL. D’aquesta 
manera es podrà disposar d’una eina jurídica transitò-
ria que ofereixi seguretat i garanties del manteniment 
de l’autonomia local i fer front a la situació d’indefi-
nició generada que afecta el funcionament diari dels 
ens locals des que LRSAL és vigent. Aquesta eina serà 
vigent fins que s’aprovi definitivament la Llei de go-
verns locals de Catalunya, actualment en tràmit parla-
mentari, que és el marc legal òptim per desenvolupar 
la competència exclusiva en règim local de Catalunya.

Cal recordar que el Projecte de Llei de Governs Lo-
cals de Catalunya, respectuós amb el principi d’au-
tonomia local, permet als municipis i a la resta d’ens 
locals seguir desenvolupant competències, promoure 
activitats i prestar serveis no inclosos en l’àmbit de les 
seves competències pròpies i, per tant, esdevé el meca-
nisme idoni per tal de poder garantir el manteniment 
de les polítiques d’igualtat com a competència muni-
cipal.

Barcelona, 3 de novembre de 2014

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

Control del compliment de la Resolució 
679/X, sobre la retirada de l’Avantprojecte 
de llei orgànica de reforma de la Llei orgà-
nica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i 
reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs
Tram. 290-00609/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 91459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució amb 
número de tramitació 290-00609/10, sobre la retira-
da de l’Avantprojecte de llei orgànica de reforma de la 
Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i 
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’emba-
ràs, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió de Salut.

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller del Departament de Salut (reg. 
91459).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 09.12.2014 al 31.12.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 15.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 
684/X, sobre la col·laboració en els actes 
commemoratius del cinquantè aniversari del 
llibre Els altres catalans, de Paco Candel
Tram. 290-00614/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 91122 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 684/X, sobre la col·laboració en els actes 
commemoratius del cinquantè aniversari del llibre Els 
altres catalans, de Paco Candel (tram. 290-00614/10), 
us informo, amb el document annex, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb la Resolució 684/X, informem del se-
güent:

El passat 17 de febrer, al Saló Sant Jordi del Palau de 
la Generalitat, el president de la Generalitat va presidir 
l’acte commemoratiu del 50è aniversari de la publica-
ció del llibre Els altres catalans, acte organitzat per la 
Fundació Paco Candel.

En aquest sentit, cal assenyalar que la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament de la Presidència, 
ha col·laborat amb la Fundació Paco Candel en l’orga-
nització d’actes amb motiu del 50è aniversari de la pu-
blicació de Els altres catalans.

Així, i d’acord amb la resolució PRE/2566/2013, de 
25 de novembre, es donà publicitat a la subvenció que 
atorgà el Departament de la Presidència a la Fundació 
Paco Candel per al desenvolupament d’activitats de di-
vulgació de l’obra i la figura de Candel i, la preparació, 
durant l’any 2013, de la commemoració del mig segle 
de l’edició del llibre Els altres catalans.

I, d’acord amb la resolució PRE/1917/2014, de 30 de 
juliol, el Departament de la Presidència donà publici-
tat a la subvenció atorgada a la Fundació Paco Can-
del per contribuir, entre d’altres, al finançament de la 
commemoració del 50è aniversari de la publicació de 
Els altres catalans i la seva difusió. Una programació 
d’actes en què també hi participen diferents entitats i 
institucions.

La Generalitat de Catalunya, a través dels Departa-
ments de Cultura, Benestar Social i Família i Ense-
nyament, promou directament diferents activitats amb 

motiu de la commemoració del cinquantenari de la 
publicació de Els altres catalans, en col·laboració de 
la Fundació Paco Candel. Destaca el projecte «Paco 
Candel. Catalunya un sol poble», que va dirigit a la so-
cietat en general a través de les aules, clubs de lectura 
i biblioteques i que pretén impulsar una reflexió sobre 
el fenomen migratori i les societats plurals.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari General

Control del compliment de la Resolució 
715/X, sobre la commemoració de la publi-
cació del llibre Els altres catalans
Tram. 290-00644/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 91123 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, en compliment 
de la Resolució 715/X, sobre la commemoració de la 
publicació del llibre Els altres catalans (tram. 290-
00644/10), us informo, amb el document annex, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb la Resolució 715/X, informem del se-
güent:

El passat 17 de febrer, al Saló Sant Jordi del Palau de 
la Generalitat, el president de la Generalitat va presidir 
l’acte commemoratiu del 50è aniversari de la publica-
ció del llibre Els altres catalans, acte organitzat per la 
Fundació Paco Candel.

En aquest sentit, cal assenyalar que la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament de la Presidència, 
ha col·laborat amb la Fundació Paco Candel en l’orga-
nització d’actes amb motiu del 50è aniversari de la pu-
blicació de Els altres catalans.

Així, i d’acord amb la resolució PRE/2566/2013, de 
25 de novembre, es donà publicitat a la subvenció que 
atorgà el Departament de la Presidència a la Fundació 
Paco Candel per al desenvolupament d’activitats de di-
vulgació de l’obra i la figura de Candel i, la preparació, 
durant l’any 2013, de la commemoració del mig segle 
de l’edició del llibre Els altres catalans.
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I, d’acord amb la resolució PRE/1917/2014, de 30 de 
juliol, el Departament de la Presidència donà publici-
tat a la subvenció atorgada a la Fundació Paco Can-
del per contribuir, entre d’altres, al finançament de la 
commemoració del 50è aniversari de la publicació de 
Els altres catalans i la seva difusió. Una programació 
d’actes en què també hi participen diferents entitats i 
institucions.

La Generalitat de Catalunya, a través dels Departa-
ments de Cultura, Benestar Social i Família i En-
senyament, promou directament diferents activitats 
amb motiu de la commemoració del cinquante-
nari de la publicació de Els altres catalans, en col-
laboració de la Fundació Paco Candel. Destaca el 
projecte «Paco Candel. Catalunya un sol poble», que 
va dirigit a la societat en general a través de les au-
les, clubs de lectura i biblioteques i que pretén im-
pulsar una reflexió sobre el fenomen migratori i les 
societats plurals.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari General

Control del compliment de la Resolució 
760/X, sobre el pagament de les subven-
cions del Departament de Cultura a activi-
tats d’artistes
Tram. 290-00684/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 90604 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

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 760/X, sobre el pa-
gament de les subvencions del Departament de Cultu-
ra a activitats d’artistes (tram. 290-00684/10), us in-
formo del següent:

En compliment del que estableixen l’article 18.1 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, i l’article 94.6 del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, totes les 
subvencions concedides per una quantia superior als 
3.000 euros es publiquen al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya (DOGC), amb indicació del 
beneficiari, la quantitat concedida, la finalitat de la 
convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al 
qual s’imputen.

A més de ser sempre consultables per ordre cronològic 
de publicació al DOGC, pel que fa als dos darrers anys 
també es pot efectuar la consulta de les subvencions 

concedides al web del Departament de Cultura>Tràmit 
i subvencions>Resolucions i acords.

Barcelona, 12 de novembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 118/X, 
sobre la renda mínima d’inserció i les famí-
lies sense ingressos
Tram. 390-00118/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 90615 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 118/X, sobre la renda mínima 
d’inserció i les famílies sense ingressos (tram. 390-
00118/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1:

a) Amb excepció dels endarreriments que es van pagar 
el mes de novembre i desembre de 2013, no s’ha pagat 
cap endarreriment en el que portem de 2014, atès que 
el primer que cal garantir és que la totalitat de per-
sones sol·licitants de la prestació i que hi tinguin dret 
puguin accedir-hi. En funció del romanent que resti 
els darrers mesos de l’any, es continuarà amb l’abo-
nament del pagament dels endarreriments com es va 
fer el 2013.

b) Està garantit el retorn a la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI) de totes les persones que, una vegada finalitza-
da la seva contractació laboral, complexin els requisits 
següents:

– Fer la sol·licitud corresponent de represa de la pres-
tació.

– No tenir dret a percebre cap prestació o subsidi 
d’atur d’import superior al que els correspondria en 
concepte d’RMI.

– Continuar complint la resta dels requisits per ser be-
neficiari del programa que estableix l’article 6 de la 
Llei 10/1997, de 3 de juliol.

c) Durant el mes de juny de 2014 es van fer 22 visites 
a tot el territori per posar-ho en coneixement dels ser-
veis socials i van participar en aquestes trobades tèc-
niques més de 1.200 professionals. Es va informar que 
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per mitjà del web de l’RMI cada àrea bàsica de serveis 
socials rebria la relació dels expedients que estiguessin 
en aquella situació. A més, s’entregà als coordinadors 
d’aquests treballadors socials aquesta informació en 
format paper. En aquest sentit, durant el mes de juliol 
també es va incorporar aquesta informació al web de 
l’RMI i així es continuarà fent en el futur.

d) A partir del 29 de setembre d’enguany, s’ha posat en 
marxa un nou sistema d’informació i gestió de l’RMI 
per optimitzar-ne la gestió, així com també controlar 
i avaluar les actuacions del programa. Amb aquesta 
aplicació, així com amb el web de gestió de l’RMI, es 
podrà garantir el seguiment de l’evolució dels itinera-
ris d’inserció de les persones destinatàries d’aquesta 
prestació i la seva coordinació correcta amb els agents 
implicats (treballadors socials i entitats que gestionen 
els itineraris), i de tota la resta de mesures que s’apli-
quin.

e) La base 8 de l’Ordre EMO/281/2013, d’11 de no-
vembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per a la realització del 
Programa de Treball i Formació adreçat a persones 
aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2013, estableix el 30 
de juny de 2014 com a termini per a l’execució de les 
accions subvencionables.

La base 18.2 estableix que els indicadors dels resultats 
d’inserció es recolliran als 6 mesos següents a partir 
de la data de finalització.

És per això que el SOC podrà presentar un informe de 
valoració del programa de formació i inserció a partir 
del gener de 2015. No obstant, facilitem la informació 
següent:

Dades econòmiques

Import

Import convocat 5.000.000,00 €
Import atorgat 4.670.419,92 €
Import no executat 329.580,08 €

Atorgaments

Valor

Contractes atorgats 553
Entitats locals beneficiàries 56

Contractes per tipus de projecte

Projecte % de contractes

Atenció al ciutadà i treballs 
administratius 39,9

Instal·lacions i reparació en 
edificis i obres en general 34,9

Neteja en general 17,3

Jardineria 2,4

Medi ambient: silvicultura,  
explotació forestal 1,9

Altres 3,7

Perfil de les persones contractades

Valor % del total

Total de beneficiaris 553

Homes 290 52

Dones 263 48

Menors de 25 anys 11 2

De 25 a 45 anys 382 69

Majors de 45 anys 160 29

 

Pel que fa al punt 2:

a) El SOC, a través de les entrevistes personalitzades 
que es realitzen a les persones que s’inscriuen com 
a demandants d’ocupació a les oficines de Treball i 
del qüestionari Q, qüestionari de factors d’ocupabili-
tat, detecta les necessitats professionals de les perso-
nes, així com la situació personal en què es troben. 
D’aquesta manera s’ofereixen els diferents programes 
de polítiques per a l’ocupació en funció d’aquestes ne-
cessitats i/o mancances detectades.

b) D’acord amb la normativa actual i concretament la 
Llei 12/2007 de serveis socials, el finançament de les 
prestacions econòmiques d’urgència social correspon 
als ens locals titulars dels serveis socials bàsics.

Tot i això, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
considerar que atesa la difícil situació socioeconòmica 
que havia provocat un fort increment de la demanda 
d’ajuts per part de les persones que no podien cobrir 
les necessitats bàsiques (alimentació, higiene, farmà-
cia...), calia donar suport als ens locals en el finança-
ment d’aquestes prestacions.

En aquest sentit, el Departament de Benestar Social 
i Família, mitjançant el contracte programa de col-
laboració, cooperació i coordinació amb els ajunta-
ments de més de 20.000 habitants, els consells comar-
cals i altres ens supramunicipals, en matèria de serveis 
socials, polítiques d’igualtat i altres serveis relatius al 
benestar social, fa una aportació a l’administració lo-
cal de 5 M€.
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Tot i que quan es va adoptar aquesta mesura es preve-
ia que al 2014 aquesta dotació podria haver-se reduït 
considerablement, no ha estat així i es va anar incre-
mentant la partida inicial d’acord amb les necessitats 
fins arribar als 5 M€. A més, està en contacte cons-
tant amb els ens locals per adequar aquesta aportació a 
les necessitats reals de cada municipi. Tot i els indicis 
de millora, s’ha previst mantenir aquest import en els 
pressupostos del proper exercici, per continuar donant 
resposta a la cobertura de les necessitats bàsiques.

Barcelona, 11 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 149/X, 
sobre les relacions entre la sanitat pública i 
la privada i sobre la gestió estatal de la crisi 
de l’Ebola
Tram. 390-00149/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 18.11.2014

Control del compliment de la Moció 150/X, 
sobre el projecte VISC+
Tram. 390-00150/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 18.11.2014

Control del compliment de la Moció 151/X, 
sobre les polítiques socials
Tram. 390-00151/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 18.11.2014

Control del compliment de la Moció 152/X, 
sobre la defensa del caràcter plurilingüe de 
l’Estat
Tram. 390-00152/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 18.11.2014

Control del compliment de la Moció153/X, 
sobre la creació de les comarques del Mo-
ianès i el Lluçanès i sobre els projectes de 
creació de la comarca de l’Alta Segarra i del 
municipi de Medinyà
Tram. 390-00153/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 18.11.2014

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’incompliment de l’objectiu de dèficit 
públic el 2013
Tram. 354-00280/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C  
534.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre la gestió forestal dels 
boscos singulars, el catàleg del Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i 
el compliment de la Moció 83/X, sobre les 
polítiques de conservació i gestió del medi 
natural
Tram. 354-00314/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 17, tinguda el 19.11.2014, 
DSPC-C 535.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre el document de treball 
del Consell Assessor de Desenvolupament 
Sostenible amb relació a les aportacions so-
bre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 354-00323/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 17, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 535.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’anunci de nous impagaments a entitats 
del tercer sector social
Tram. 354-00331/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
26, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 534.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre el Projecte de decret pel 
qual s’estableix el règim jurídic de la utilit-
zació confinada, l’alliberament voluntari i la 
comercialització d’organismes modificats 
genèticament a Catalunya
Tram. 354-00334/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 17, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 535.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre el compliment de la Mo-
ció 105/X, sobre el Pla hidrològic de la con-
ca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció inte-
gral del delta de l’Ebre
Tram. 354-00338/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 17, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 535.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre el 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. 354-00339/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 17, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 535.
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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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 28, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 28, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el procés de privatització i d’adjudicació 
de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00344/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 88684).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 13.11.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
26, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 534.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar 
l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Accio-
na i sobre la repercussió d’aquesta decisió 
en les finances públiques de la Generalitat
Tram. 354-00345/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 88686).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 13.11.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
26, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 534.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar l’ad-
judicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona 
i sobre la repercussió d’aquesta decisió en 
les finances públiques de la Generalitat
Tram. 354-00346/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 88686).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 13.11.2014.
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Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 19.11.2014, DSPC-
C 534.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
de la Presidència sobre l’organització de la 
consulta popular no referendària convocada 
per al 9 de novembre de 2014
Tram. 354-00347/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 90475).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 13.11.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre l’organització de la consulta popular no 
referendària convocada per al 9 de novem-
bre de 2014
Tram. 354-00348/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 90476).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 13.11.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’organització del pro-
cés participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 354-00349/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 90477).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 13.11.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre l’organització del procés participatiu del 
9 de novembre de 2014
Tram. 354-00350/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 90478).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 13.11.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02106/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 352-02122/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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 Catalunya
Tram. 352-02129/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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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. 352-02130/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02148/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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 Catalunya
Tram. 352-02155/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Proposta de compareixença de Ricard Ri-
ol Jurado, president de la Plataforma per al 
Transport Públic, amb relació a la Proposi-
ció de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 352-02159/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.



24 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 435

4.53.05. INFORMACIó 52

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Sol·licitud de compareixença del director 
general del Medi Natural i Biodiversitat da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informi sobre la gestió forestal dels boscos 
singulars, el catàleg del Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals i el compli-
ment de la Moció 83/X, sobre les polítiques 
de conservació i gestió del medi natural
Tram. 356-00788/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 17, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 535.

Sol·licitud de compareixença del subdirec-
tor general de Boscos davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informi sobre 
la gestió forestal dels boscos singulars, el 
catàleg del Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals i el compliment de la 
Moció 83/X, sobre les polítiques de conser-
vació i gestió del medi natural
Tram. 356-00789/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 17, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 535.

Sol·licitud de compareixença de Ricard Pa-
rés, director de l’Associació Catalana de 
Productors de Porcí, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informi dels pro-
blemes del sector porcí
Tram. 356-00796/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió 17, tinguda el 
19.11.2014, DSPC-C 535.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec Joves Empresaris davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè presenti la sectorial de joves 
empresaris de Pimec
Tram. 356-00797/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 26, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 534.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Puig i 
Godes, director del Servei Meteorològic de 
Catalunya, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
el blanqueig de capitals que li han atribuït 
diversos mitjans
Tram. 356-00836/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77414).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 13.11.2014.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Ro-
dés i Vilà, president del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible, davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
mi sobre el document «Aportacions sobre el 
canal Segarra-Garrigues»
Tram. 356-00849/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 17, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 535.

Sol·licitud de compareixença de Josep An-
ton Grau i Reinés, director general de l’Au-
toritat del Transport Metropolità, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el procediment d’adjudicació 
i finançament del projecte de la T-Mobilitat
Tram. 356-00886/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Sol·licitud de compareixença de Mayte Cap-
det i Sorribes, directora d’Integració Tarifà-
ria i Comunicació de l’Autoritat del Transport 
Metropolità, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el proce-
diment d’adjudicació i finançament del pro-
jecte de la T-Mobilitat
Tram. 356-00887/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre el procediment d’adjudicació i fi-
nançament del projecte de la T-Mobilitat
Tram. 356-00888/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma «Pobresa zero» 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè exposi les seves propos-
tes amb relació a la fiscalitat i l’eradicació de 
la pobresa
Tram. 356-00892/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 26, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 534.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació dels redactors del document «10 
reformes per a un sistema de salut de Ca-
talunya de responsabilitat i finançament pú-
blic, compromès amb la qualitat, l’equitat i la 
cohesió social» davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui les propostes de reforma del 
sistema
Tram. 356-00896/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista, Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 89680).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
13.11.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones perquè presenti l’informe 
relatiu a l’impacte de les recomanacions so-
bre el tractament de la violència masclista 
en els mitjans de comunicació
Tram. 356-00897/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 91090).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 13.11.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 18, 
tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 536.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat 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-Llo-
bregat
Tram. 355-00167/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre el procés de privatitza-
ció i d’adjudicació de l’empresa pública Ai-
gües Ter Llobregat
Tram. 355-00168/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00487/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 18.11.2014, 
DSPC-C 530.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00501/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 18.11.2014, 
DSPC-C 530.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pa-
res d’Alumnes de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00510/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 18.11.2014, 
DSPC-C 530.

Compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00526/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 18.11.2014, 
DSPC-C 530.

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa per la Sobirania Energètica davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre els treballs amb relació 
a la pobresa energètica
Tram. 357-00550/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 18.11.2014, 
DSPC-C 530.

Compareixença d’una representació de Cà-
ritas Diocesana de Barcelona davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració per 
a informar sobre els treballs amb relació a la 
pobresa energètica
Tram. 357-00551/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 18.11.2014, 
DSPC-C 530.

Compareixença d’una representació de la 
Creu Roja a Catalunya davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a in-
formar sobre els treballs amb relació a la po-
bresa energètica
Tram. 357-00552/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 18.11.2014, 
DSPC-C 530.
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Compareixença de Daniel Valls, president del 
Consell Català de la Producció Agrària Eco-
lògica, davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre la situació del Consell
Tram. 357-00673/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 535.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Dones Periodistes davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar l’estudi «Dones i homes en els go-
verns locals catalans»
Tram. 357-00742/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.11.2014, 
DSPC-C 536.

Compareixença del director general de Co-
merç davant la Comissió d’Estudi de la Re-
forma Horària
Tram. 357-00810/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 4, tinguda el 28.10.2014, DSPC-C 519.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Serveis per a la Mobilitat i el 
Consum de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 357-00811/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 4, tinguda el 28.10.2014, DSPC-C 519.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Serveis de Comissions Obre-
res de Catalunya davant la Comissió d’Estu-
di de la Reforma Horària
Tram. 357-00812/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 4, tinguda el 28.10.2014, DSPC-C 519.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec Comerç davant la Comissió d’Estudi de 
la Reforma Horària
Tram. 357-00813/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 4, tinguda el 28.10.2014, DSPC-C 519.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Comerç de Catalunya da-
vant la Comissió d’Estudi de la Reforma Ho-
rària
Tram. 357-00814/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 4, tinguda el 28.10.2014, DSPC-C 519.

Compareixença del secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
procediment d’adjudicació i finançament del 
projecte de la T-Mobilitat
Tram. 357-00815/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 28, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 532.



24 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 435

4.55.15. INFORMACIó 57

Compareixença de Ricard Parés, director de 
l’Associació Catalana de Productors de Por-
cí, davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
a informar dels problemes del sector porcí
Tram. 357-00816/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 17, tin-
guda el 19.11.2014, DSPC-C 535.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Dones Periodistes de Catalunya 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a presentar l’informe relatiu a l’im-
pacte de les recomanacions sobre el tracta-
ment de la violència masclista en els mitjans 
de comunicació
Tram. 357-00817/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió 18, tinguda el 19.11.2014, DSPC-C 536.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 45

Convocada per al 26 de novembre de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 26 
de novembre de 2014, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 26 de novembre, a les 10.00 h).

2. Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya. 
Tram. 200-00009/10. Comissió d’Afers Institucionals. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 407, 3).

3. Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sec-

tor audiovisual i per a la difusió cultural digital. Tram. 
200-00023/10. Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió (dictamen: BOPC 433, 3).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals de Barbe-
rà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès. Tram. 202-
00071/10. Tots els grups parlamentaris. Debat de tota-
litat (text presentat: BOPC 429, 23).

5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport. Tram. 270-00012/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de l’esmena a la 
totalitat (text presentat: BOPC 417, 52).

6. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra. Tram. 284-
00025/10. Grups parlamentaris. Designació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació. Tram. 
300-00241/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mun-
tanya. Tram. 300-00242/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació juvenil. Tram. 300-00244/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre política industrial. 
Tram. 300-00239/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques trans-
versals amb relació a la violència contra les dones. 
Tram. 300-00240/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de l’im-
post sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte 
en l’execució de la Llei de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2014. Tram. 300-00243/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’in-
novació. Tram. 300-00245/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre esports. Tram. 300-
00238/10. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat. 
Tram. 302-00224/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en 
les finances públiques de la Generalitat. Tram. 302-
00226/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció primària de salut. Tram. 302-00221/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa i la desigualtat. Tram. 302-00222/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’educació en el lleure. Tram. 302-00225/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de suport al món pesquer. Tram. 
302-00223/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació.

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 91482

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, que constitueixen 
més d’una desena part dels membres d’aquesta cam-
bra, d’acord amb el que estableixen els articles 16.2.a 
i 23.f de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell 
de Garanties Estatutàries, sol·liciten un dictamen pre-
vi a la interposició de recurs d’inconstitucionalitat da-
vant el Tribunal Constitucional amb relació a la Reial 
Decret-llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel que s’adopten 
mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la 
titularitat de centrals nuclears. (BOE núm. 241 de 4 
d’octubre de 2014), pel que fa al contingut dels precep-
tes següents:

– La totalitat del Reial Decret-llei, per la possible vul-
neració de l’article 86.1 CE, per manca d’extraordinà-
ria i urgent necessitat, i en conseqüència el dret a la 

interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics i de se-
guretat jurídica (art. 9.3 CE)

– Articles 1, 2, 4, 5, per la seva possible vulneració 
del principi d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders 
públics i de seguretat jurídica (art. 9.3 CE), drets dels 
consumidors i usuaris (arts. 51 CE i 28 EAC), dret 
d’igualtat (arts. 14 CE i 4 EAC), principis d’igualtat 
i progressivitat en la contribució al sosteniment de les 
despeses públiques (art. 31 CE) i l’exigència constitu-
cional de procediment administratiu (art. 105 CE).

Fonaments jurídics

Primer

El Reial Decret-llei 13/2014, de 3 d’octubre incom-
pleix el pressupòsit habilitant d’extraordinària i urgent 
necessitat previst a l’article 86 CE per a l’aprovació 
d’una norma amb rang de llei per part del poder exe-
cutiu.

En el present cas no es dóna l’element essencial que 
faculta al Govern per exercir la facultat excepcional 
de legislar, que amb caràcter general és atribuïda al 
Parlament.

El preàmbul del Real Decret-llei argumenta com a ex-
traordinària i urgent la necessitat d’atendre la comple-
xa situació tècnica de la instal·lació, després de la re-
núncia del seu titular.

Entenem que no existia una complexa situació tècni-
ca que requerís d’una norma excepcional, tenint en 
compte que l’explotació de les instal·lacions «Castor» 
es trobava suspesa des de feia més d’un any i que no 
hi havia cap necessitat extraordinària d’indemnitzar a 
l’empresa concessionada.

Per tant, la declaració d’hibernació i la indemnització 
a l’empresa, repercutint als consumidors de gas aques-
ta indemnització, no sembla que pugui constituir un 
supòsit de necessitat extraordinària, ni que, meriti una 
intervenció legislativa urgent que eludeixi el procedi-
ment ordinari, amb totes les garanties que li són inhe-
rents.

Segon

L’article 1 del Reial Decret-llei 13/2014, de 3 d’octubre 
determina la hibernació de les instal·lacions d’emma-
gatzematge subterrani «Castor».

S’utilitza el concepte d’hibernació en frau de llei, per 
intentar evitar l’aplicació de l’últim paràgraf de l’arti-
cle 14 del Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, que 
estableix:

«En caso de caducidad o extinción de la concesión, las 
instalaciones revertirán al Estado. En tal caso, y para 
asegurar la recuperación de la inversión realizada por 
los titulares, en coherencia con lo establecido en el ar-
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tículo 92.1 a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos se compensará a la empresa 
concesionaria por el valor neto contable de las instala-
ciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre 
que estas continúen operativas. Lo anterior no será de 
aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a 
la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensa-
ción se limitará al valor residual de las instalaciones, 
sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa 
concesionaria.

Així doncs, l’article 14 del Reial Decret 855/2008 de 
concessió, exclou la indemnització si les instal·lacions 
deixen de ser operatives i per tant, aplica el principi de 
l’enriquiment injust, de manera que estableix el dret 
d’indemnització a la concessionada només en cas que 
l’Administració rescatés unes instal·lacions que pogués 
explotar sense haver assumit el cost de la seva implan-
tació.

La utilització del concepte «hibernació» al Reial de-
cret-llei que ens ocupa s’ha utilitzat doncs, amb mala 
fe per intentar evitar considerar com a inoperatives les 
instal·lacions.

En qualsevol cas, malgrat la dificultat de delimitar el 
significat de l’estat d’hibernació, el que resulta cert és 
que no es pot considerar que la instal·lació estigui ope-
rativa i en disposició de ser explotada, perquè es prohi-
beix expressament la injecció o l’extracció de gas na-
tural en el dipòsit subterrani, i menys encara, es pot 
garantir que serà explotable en el futur, perquè no se’n 
descarta el desmantellament, en funció dels resultats 
dels estudis de seguretat.

És per això que l’article 1 suposa la vulneració directe 
del principi d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders 
públics previst a l’article 9.3 CE, del dret d’igualtat 
dels articles 14 CE i 4 EAC, i els drets dels consumi-
dors i usuaris previstos als articles 51 CE i 28 EAC.

Tercer

L’article 2 del Reial Decret-llei declara l’extinció de la 
concessió d’explotació d’emmagatzematge subterrani 
de gas natural «Castor», per la causa prevista a l’arti-
cle 34.1 c) de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
de hidrocarburs.

El citat article estableix com a causa d’extinció de la 
concessió la «renuncia total o parcialmente del titular, 
una vez cumplidas las condiciones en que fueron otor-
gados».

En el cas que ens ocupa no es pot considerar la renún-
cia com a causa legal d’extinció de la concessió, per-
què no s’ha acreditat per part de la concessionada que 
s’hagi complert amb les condicions per les que va ser 
atorgada i en conseqüència s’aplica aquest article de la 
llei del sector d’hidrocarburs en clara vulneració del 
principi d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders pú-
blics (9.3 CE), del dret d’igualtat (14 CE, 4 EAC), i els 

drets dels consumidors i usuaris previstos als articles 
51 CE i 28 EAC.

Quart

L’article 4 apartat 2 del Reial Decret-llei determina 
el pagament de la indemnització en un sol termini de 
màxim 35 dies.

Amb l’establiment d’aquesta indemnització s’eludei-
xen els requisits legals i jurisprudencials que determi-
nen la licitud de la indemnització.

Tal i com s’ha citat anteriorment l’últim incís de l’ar-
ticle 14 del Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, es-
tableix:

«En caso de caducidad o extinción de la concesión, las 
instalaciones revertirán al Estado. En tal caso, y para 
asegurar la recuperación de la inversión realizada por 
los titulares, en coherencia con lo establecido en el ar-
tículo 92.1 a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos se compensará a la empresa 
concesionaria por el valor neto contable de las instala-
ciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre 
que estas continúen operativas. Lo anterior no será de 
aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a 
la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensa-
ción se limitará al valor residual de las instalaciones, 
sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa 
concesionaria.

Així doncs, la indemnització requereix l’existència 
d’un possible enriquiment injust per part de l’Admi-
nistració, i la inexistència de responsabilitat dolosa o 
negligent del concessionari.

Com ja hem dit anteriorment, és evident que no hi ha 
un enriquiment injust de l’Administració, si no el con-
trari, perquè les instal·lacions no són operatives i a més 
les ha de mantenir, la qual cosa li suposarà unes des-
peses que el mateix Reial Decret-llei preveu al seu ar-
ticle 6.

I en relació al dol o negligència, en el cas «Castor» 
sembla clara la negligència de l’empresa concessionà-
ria, pel fet que hi ha indicis clars que permeten de-
duir que la citada empresa, tot i ser coneixedora dels 
informes de risc sísmic (informe de l’Observatori de 
l’Ebre - 2005) que es van incorporar al tràmit d’infor-
mació pública en l’elaboració de la Declaració d’Im-
pacte Ambiental, així com els nombrosos adverti-
ments del mateix Observatori de l’Ebre, la Plataforma 
Ciutadana de les Terres del Sènia i la Generalitat de 
Catalunya, els va obviar completament, i això es va 
traduir en els més de mil sismes produïts durant els 
mesos de setembre i octubre de 2013.

Aquest fet, a part de suposar una infracció del Reial 
decret legislatiu 1/2008, per ocultació de dades, fal-
sejament o manipulació maliciosa en el procediment 
d’avaluació, comporta també la inaplicació del dret a 
ser compensada pel valor net comptable de les instal-
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lacions, d’acord amb l’article 14 del Reial Decret 
855/2008, de 16 de maig

En qualsevol cas el més adequat hauria estat pospo-
sar la decisió d’indemnitzar fins a la determinació de 
l’existència de dol o negligència de l’empresa conces-
sionària.

Cap norma prèvia al Reial Decret establia l’obligació 
de realitzar el pagament d’una indemnització d’aques-
ta magnitud en un període de temps tan curt, la qual 
cosa, tenint en compte les circumstàncies econòmi-
ques en les que es troba l’Estat, suposa una agreujant 
en la vulneració dels drets dels consumidors que hau-
ran de pagar indemnització i interessos.

És per això que la indemnització a l’empresa ESCAL 
UGS, SL, establerta al Reial Decret-llei objecte de la 
present, suposa un clar abús de dret i infracció dels 
principis de bona fe i de confiança legítima, així com 
una vulneració del principi d’interdicció de l’arbitra-
rietat dels poders públics (9.3 CE), del dret d’igualtat 
(14 CE, 4 EAC), i dels drets dels consumidors i usuaris 
previstos als articles 51 CE i 28 EAC.

Així mateix la determinació d’aquesta indemnització 
en clara vulneració de la normativa procedimental es-
tablerta per fer-ho, comporta la vulneració de l’exigèn-
cia de procediment com a garantia constitucional de 
l’existència d’uns tràmits procedimentals a través dels 
quals s’ha de formar la voluntat administrativa (article 
105 CE).

I finalment la indemnització suposa també una ajuda 
pública directa al concessionari, la qual resulta prohi-
bida pels articles 81 i 82 del Tractat de la Unió i vul-
nera la normativa estatal en matèria de competència 
(Llei 15/2007, de 3 de juliol).

Cinquè

L’article 5 reconeix drets de cobrament a l’empresa 
ENAGÁS, per raó de l’obligació d’indemnització a 
ESCAL UGS, S. L., repercutint als consumidors finals 
de la xarxa de gas el pagament d’aquesta indemnitza-
ció.

Aquest fet suposa una clara vulneració dels drets dels 
consumidors i usuaris previstos als articles 51 CE i 
28 EAC i en concret vulnera els drets i interessos dels 
usuaris del sistema gasista a Catalunya, afecta l’auto-
nomia de la Generalitat i no fa un ús adequat de l’or-
denament jurídic.

Així mateix es vulnera l’article 31 CE, perquè la con-
tribució al sosteniment de les despeses públiques s’ha 
d’inspirar en els principis d’igualtat i progressivitat, 
mitjançant una assignació equitativa de recursos pú-
blics, d’acord amb criteris d’eficiència i economia. La 
indemnització es satisfà amb la imposició obligatòria 
d’un gravamen a qui no té culpa en la causa que va 
motivar la indemnització.

També vulnera l’article 25 CE perquè implica una san-
ció encoberta als consumidors i usuaris per fets d’un 
tercer, el concessionari, presumptament causant del 
dany pel que se l’indemnitza.

I l’article 14 de la CE per discriminació arbitrària i 
contrària a la seguretat jurídica de qui, com a consu-
midors i usuaris, no té cap responsabilitat.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Josep Lluís Salvadó i Tenesa portaveu 
adjunt; Oriol Amorós i March; portaveu adjunt; Pe-
re Aragonès i Garcia, portaveu adjunt; Anna Simó i 
Castelló, Josep Andreu i Domingo, Maria Rosa Amo-
rós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, Gemma Calvet i 
Barot, Josep Cosconera i Carabassa, Albert Donés i 
Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, Agnès Russiñol i 
Amat, Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, Jordi Solé i Ferrando, Roger Torrent i Ramió, Te-
resa Vallverdú i Albornà, Alba Vergés i Bosch, Marta 
Vilalta i Torres diputats, del GP ERC

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 5829/2014, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra diversos preceptes de la Llei 10/2014, 
del 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i d’altres formes de partici-
pació ciutadana
Tram. 381-00004/10

Provisió del president del TC del 13.10.2014

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 83243 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

Tribunal Constitucional

Pleno

Excms. Srs.:

D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel
D.ª Adela Asua Batarrita
D. Luis Ignacio Ortega Álvarez
D.ª Encarnación Roca Trías
D. Fernando Valdés Dal-Ré
D. Juan José González Rivas
D. Santiago Martínez-Vares García
D. Juan Antonio Xiol Ríos
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D. Ricardo Enríquez Sancho
D. Antonio Narváez Rodríguez

Núm. de asunto: 5829-2014

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad promovido 
por el presidente del Gobierno contra diversos precep-
tos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 
26 de septiembre, de consultas populares no referen-
darias y otras formes de participación ciudadana.

Sobre: Recusación del Excmo. Sr. magistrado D. Pe-
dro González-Trevijano Sánchez

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el 29 de septiembre de 
2014, el Abogado del Estado, en nombre del Presiden-
te del Gobierno de la Nación, interpuso recurso de in-
constitucionalidad contra los arts. 3 a 39, las disposi-
ciones transitorias primera y segunda, y la disposición 
final primera, de la Ley del Parlamento de Cataluña 
10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares 
no referendarias y de otras formas de participación 
ciudadana, publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya núm. 6715, de 27 de septiembre 
de 2014.

2. Por providencia de 29 de septiembre de 2014, el Ple-
no del Tribunal, a propuesta de su Sección Tercera, 
acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucio-
nalidad y dar traslado del mismo y de los documentos 
presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de 
los Diputados y al Senado, así como al Parlamento de 
Cataluña y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, 
al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran 
personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimen convenientes.

Asimismo, se tuvo por invocado por el Gobierno el 
art. 161.2 CE y, en consecuencia, se acordó la suspen-
sión de los preceptos legales impugnados y de cuan-
tos actos o resoluciones hubieran podido dictarse en 
aplicación de los mismos, con efectos desde la fecha 
de interposición del recurso para las partes del pro-
ceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado para los terceros. Por último, se acordó comu-
nicar a los Presidentes del Parlamento de Cataluña y 
del Gobierno de la Generalitat de Cataluña la señalada 
providencia y publicar la incoación del proceso en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

3. Mediante escrito presentado el 1 de octubre de 2014, 
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña pidió ser te-
nido como parte en el proceso, al tiempo que solicita-
ba el levantamiento de la suspensión de los preceptos 

legales que fue acordada en la referida providencia de 
29 de septiembre de 2014.

4. Con fecha 2 de octubre de 2014 tuvo entrada en el 
Registro General del Tribunal un escrito de los Letra-
dos del Parlamento de Cataluña, cuya representación 
acreditan mediante certificación de la Mesa del Parla-
mento, por el cual, entre otras alegaciones, esta institu-
ción se persona en el presente procedimiento.

5. Los Letrados del Parlamento de Cataluña, actuan-
do en la representación que ostentan, presentaron nue-
vo escrito que tuvo entrada en el Registro General del 
Tribunal el 7 de octubre de 2014 por el que, en cumpli-
miento del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Ca-
taluña adoptado el día 2 de octubre de 2014 y cuya cer-
tificación se adjunta, plantean incidente de recusación 
en el presente procedimiento contra el Presidente de 
este Tribunal, Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los 
Cobos Orihuel, y contra el Excmo. Sr. Magistrado don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, entendiendo 
que concurren las causas de recusación de los aparta-
dos 9 y 10 del art. 219 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

El escrito comienza con una argumentación general, 
relativa a los «Motivos por los cuales el Parlamento de 
Cataluña presenta esta recusación». Se dice ante todo, 
que: «El pasado mes de marzo de 2014, algunos me-
dios de comunicación informaron sobre la inminente 
sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Resolu-
ción 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero 
de 2013, por la que se aprobaba la declaración de so-
beranía y del derecho a decidir del pueblo de Cata-
luña». En concreto, en el diario La Vanguardia de 10 
de marzo de 2014 aparecieron «informaciones preo-
cupantes sobre algunos magistrados que forman par-
te del Tribunal Constitucional (entre ellos, Pedro José 
González-Trevijano)», destacando de él, «haber reali-
zado manifestaciones públicas de signo contario al na-
cionalismo catalán y del proceso que impulsa la rea-
lización de una consulta ciudadana en Cataluña sobre 
su futuro político; así como su estrecha relación con 
la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 
(conocida como FAES)». Se añade que el Parlamen-
to de Cataluña había intentado previamente por su la-
do, la recusación del Presidente del Tribunal en diver-
sos procedimientos, entre ellos el de impugnación de 
la resolución 5/X, de 23 de enero de 2013, recusación 
que resultó rechazada a limine por el ATC 180/2013, 
de 17 de septiembre, si bien ello no impide, añade el 
escrito, reiterar esta última en el presente proceso, al 
existir una «causa procesal nueva».

En relación otra vez con el Magistrado Sr. González-
Trevijano Sánchez, los Letrados del Parlamento de 
Cataluña afirman que «diversas indagaciones» con-
firman que el mismo «ha realizado de forma reitera-
da manifestaciones contra el nacionalismo catalán y 
sobre la evolución de la autonomía de Cataluña y su 
futuro político en medios de comunicación y en publi-
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caciones recopilatorias». También, que el Parlamento 
«ha podido comprobar la existencia de otras manifes-
taciones públicas del Presidente del Tribunal Consti-
tucional en el mismo sentido antes indicado, que no 
eran conocidas en el momento de interponer su recu-
sación en el año 2013». De inmediato se acota que el 
Parlamento de Cataluña «no llegó a presentar la re-
cusación» en el procedimiento de impugnación de la 
antedicha resolución 5/X del Parlamento, al haber re-
caído antes nuestra STC 42/2014, de 25 de marzo; en-
contrándose ahora no obstante en la «necesidad» de 
presentarla en el presente recurso de inconstituciona-
lidad, dada la finalidad que se atribuye a su interposi-
ción por el Presidente del Gobierno.

Se niega más adelante que la recusación tenga por fi-
nalidad la inhabilitación de ambos Magistrados por 
razón de sus ideas, sino que como consecuencia de 
ellas «o incluso prescindiendo de las mismas», habrían 
incurrido en situaciones que comprometen su inde-
pendencia o imparcialidad, debido a su «estrecha rela-
ción (indirecta pero real.), con una de las partes y por 
su posición personal y pública contraria y beligerante» 
respecto de «la ley objeto del presente procedimien-
to». Tras manifestar las razones de su desconfianza 
hacia la imparcialidad de los Magistrados recusados, 
el escrito pasa a formular una serie de consideraciones 
sobre las funciones atribuidas a este Tribunal por la 
Constitución, la cualificación profesional exigida para 
ser Magistrado del mismo y las normas que imponen 
su independencia e imparcialidad. Garantías que sin 
embargo, dice, se topa con el hecho de la «desnatura-
lización» de este órgano constitucional, al existir «en 
el imaginario social la idea de que el Tribunal Cons-
titucional es un órgano altamente politizado», lo que 
configura un problema que «adquiere toda su virulen-
cia cuando el objeto del proceso hace inevitable que se 
produzca este conflicto» con el compromiso político 
adquirido previamente por el Magistrado.

Prosigue el escrito con unas consideraciones sobre la 
doble garantía de la independencia e imparcialidad de 
los miembros de este Tribunal Constitucional, desta-
cando las dos vertientes de esta última –la imparcia-
lidad–, de un lado la de carácter subjetivo, vinculada 
a la «convicción personal sobre un caso concreto» del 
Magistrado, y, de otro lado, la de carácter objetivo, re-
lativa a las «garantías externas que debe ofrecer el juez 
o el tribunal para excluir cualquier duda legítima sobre 
su imparcialidad». Se defiende que en la imparciali-
dad de carácter objetivo las apariencias son importan-
tes, así como los actos que pueden justificar el temor 
o sospecha de parcialidad, con cita del ATC 26/2007, 
de 5 de febrero, FJ 3; coligiendo que respecto de dicha 
vertiente prevalece un «escenario abierto y sin causas 
tasadas a las que reconducir la recusación […], de for-
ma flexible y adaptada a las características propias del 
proceso constitucional», sin que resulten un obstáculo 
al respecto, la naturaleza abstracta del proceso y el ca-
rácter público de las partes.

Concluida esta argumentación, el escrito se centra en 
las circunstancias que llevan a recusar al Excmo. Sr. 
don Pedro José González-Trevijano Sánchez y que el 
propio escrito identifica en dos direcciones: «a) las 
manifestaciones que ha hecho en publicaciones no 
académicas ni científicas, que denotan claramente una 
toma de posición previa respecto al objeto del proceso 
y su contexto político y jurídico, y que predeterminan 
unos prejuicios y una implicación emocional sobre el 
caso incompatibles con el principio de imparcialidad; 
b) la existencia de una relación asidua de colaboración 
con la Fundación para el Análisis y los Estudios So-
ciales (FAES) que, por su carácter continuado y reite-
rado, permite deducir razonablemente la existencia de 
una relación de afinidad ideológica evidente entre el 
magistrado y la Fundación, relación que evidentemen-
te puede influir en la decisión de este caso como con-
secuencia de los vínculos personales que esta relación 
implica y de las ideologías que la FAES defiende y a la 
vez combate». Precisa el escrito que tales situaciones o 
circunstancias se subsumen en las causas de los apar-
tados 10 y 9, respectivamente, del art. 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), «existencia de un 
interés directo o indirecto en el pleito y también una 
relación de amistad o enemistad manifiesta respecto 
de las partes».

En cuanto a las manifestaciones publicadas, afirma el 
escrito que en la mayoría de los casos” el Magistra-
do recusado «utiliza un tono apodíctico, de absoluto 
rechazo a su encaje constitucional, notoriamente des-
pectivo y beligerante respecto a la ideología naciona-
lista; sentando opiniones en medios de comunicación 
que luego han sido publicadas, citando en este senti-
do un total de tres libros (“La España Constitucional”, 
2006; “Entre güelfos y gibelinos”, 2007 y “El discurso 
que me gustaría escuchar”, 2009). Procede entonces 
el escrito del Parlamento de Cataluña a extractar de 
cada uno de ellos una serie de pasajes seleccionados, 
los cuales a su criterio evidencian los prejuicios antes 
apuntados. Tras esa reproducción bibliográfica se aña-
de que la parcialidad del Magistrado recusado se agra-
va al haber sido designado como Ponente del recurso, 
quien por tanto ha de elaborar y plantear al Pleno del 
Tribunal «el enfoque inicial de la cuestión y su posible 
solución».

Tras ello se afirma que se ha constatado su participa-
ción en actividades de la fundación para el análisis y 
los estudios sociales (FAES), concretamente en dece-
nas de seminarios y el haber escrito diversos artículos 
y participado en su «campus anual» durante seis años. 
Se precisa que «[e]s cierto que muchos de los semina-
rios o colaboraciones con la FAES no tienen relación 
directa con el objeto del presente procedimiento, pero 
lo que se trata de poner de relieve no es este hecho si-
no la asiduidad de la colaboración». Se dedica el escri-
to a describir las relaciones entre la fundación citada 
y el Partido Popular, dato que considera relevante al 
existir en España un gobierno «de partido», según ca-
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racteriza a «nuestro sistema parlamentario», aún más 
cuando dispone de mayoría absoluta como el actual. 
Se sostiene que en este caso concurre parcialidad del 
Magistrado recusado, por su afinidad con una de las 
partes procesales.

Finalmente, el escrito de recusación sostiene que al 
Magistrado «le falta [...] el distanciamiento emocio-
nal necesario para actuar objetivamente y, por tanto, 
con imparcialidad», y con cita de los AATC 226/2002 
y 81/2008, se considera que existen datos relevantes 
para sostener la causa de recusación, aunque algunos 
«podrían teóricamente jugar en contra de la recusa-
ción» más bien «juegan a favor de la misma», como el 
carácter público de las manifestaciones, su reiteración, 
contundencia, «radicales y muchas veces en tono des-
pectivo e incluso ofensivo»; insistiendo en que concu-
rre la causa 10 del art. 219 LOPJ (tener interés en la 
causa), entendida en un «sentido amplio», extensible a 
su relación con la FAES.

Fundamentos jurídicos

1. El Parlamento de Cataluña, por escrito registrado 
en este Tribunal el 7 de octubre de 2014, promueve 
la recusación del Presidente de este Tribunal, Excmo. 
Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, y del 
Excmo. Sr. Magistrado don Pedro González-Trevijano 
Sánchez, al considerar que incurren en las causas de 
recusación previstas en los apartados 9 y 10 del art. 
219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Ca-
da una de estas recusaciones, al apoyarse en hechos 
referidos singularmente a cada uno de los Magistrados 
recusados, como se infiere de la sistemática del escrito 
de interposición, deben ser enjuiciadas por separado, 
siendo el objeto de la presente resolución el examen 
de la del Excmo. Sr. Magistrado don Pedro González-
Trevijano Sánchez.

Como con mayor detalle se ha expuesto en los antece-
dentes de esta resolución, la recusación se sustenta en 
las manifestaciones contenidas en diversas publicacio-
nes no académicas ni científicas, que denotarían una 
toma de posición previa respecto al objeto del proceso 
y su contexto político y jurídico, y que predeterminan 
unos prejuicios y una implicación emocional sobre el 
caso, incompatibles con el principio de imparcialidad; 
así como la existencia de una relación asidua de cola-
boración con la Fundación para el Análisis y los Estu-
dios Sociales (FAES) que, por su carácter continuado 
y reiterado, permite deducir razonablemente una afini-
dad ideológica con la misma.

Estos hechos, conjuntamente valorados, son subsumi-
dos por la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña en las causas de recusación 9ª (amistad ínti-
ma o enemistad manifiesta con cualquiera de las par-
tes) y 10ª (tener interés directo o indirecto en el pleito 
o causa) de las previstas en el art. 219 LOPJ, cuya apli-
cación a los Magistrados constitucionales resulta del 

art. 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC).

2. Como en ocasiones precedentes, debemos comen-
zar recordando nuestra doctrina sobre la garantía y el 
deber de imparcialidad de los Magistrados constitu-
cionales, que ya fue condensada en el ATC 180/2013, 
de 17 de septiembre, FJ 2:

«a) La imparcialidad de todo órgano jurisdiccional es 
una de las garantías básicas del proceso (art. 24.2 CE), 
constituye incluso la primera de ellas (SSTC 60/1995, 
de 16 de marzo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, 
FJ 5; y ATC 51/2011, de 5 de mayo, FJ 2). La jurispru-
dencia de este Tribunal viene distinguiendo entre una 
imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no 
ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en 
la que se integran todas las dudas que deriven de las 
relaciones del Juez con aquellas, y una imparcialidad 
objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la 
que se asegura que el Juez se acerca al thema deciden-
di sin haber tomado postura previa en relación con él.

b) En virtud del carácter jurisdiccional que siempre 
reviste la actuación del Tribunal Constitucional y del 
mandato de que sus Magistrados ejerzan su función 
de acuerdo con el principio de imparcialidad (art. 22 
LOTC), hemos declarado que el régimen de recusacio-
nes y abstenciones de los Jueces y Magistrados del Po-
der Judicial es aplicable ex art. 80 LOTC a los Magis-
trados del Tribunal Constitucional (ATC 26/2007, de 5 
de febrero, FJ 2). La enumeración establecida actual-
mente en el art. 219 LOPJ es taxativa y de carácter ce-
rrado. Cualquiera que sea la quiebra de imparcialidad 
que se alegue en relación con un Magistrado de este 
Tribunal ha de ser reconducida a una de las mencio-
nadas causas legales (entre otros, AATC 226/2002, de 
20 de noviembre, FJ 1; y 18/2006, de 24 de enero, FJ 
2). Fuera del ámbito de tales causas legales, las apren-
siones o los recelos que las partes puedan manifestar 
son jurídicamente irrelevantes.

c) Para que en garantía de la imparcialidad un Ma-
gistrado pueda ser apartado del conocimiento de un 
asunto concreto, es preciso que existan dudas objeti-
vamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoya-
das en datos objetivos que hagan posible afirmar fun-
dadamente que el Magistrado no es ajeno a la causa o 
permitan temer que, por cualquier relación con el ca-
so concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el 
previsto en la ley, sino otras consideraciones ajenas al 
ordenamiento jurídico. Por tanto, no basta con que las 
dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la 
mente de quien recusa, sino que es preciso determinar 
caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia 
tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y le-
gítimamente justificadas [por todas, SSTC 162/1999, 
de 27 de septiembre, FJ 5; 69/2001, de 17 de marzo, 
FFJJ 14 a) y 16; 5/2004, de 16 de enero, FJ 2; y ATC 
26/2007, de 5 de febrero, FJ 3; así como SSTEDH de 
28 de octubre de 1998, caso Castillo Algar c. España, 
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§ 45; y de 17 de junio de 2003, caso Pescador Valero 
c. España, § 23].

d) En la medida en que las causas de recusación per-
miten apartar del caso al Juez predeterminado por la 
ley, la interpretación de su ámbito ha de ser restrictiva 
y vinculada al contenido del derecho a un Juez impar-
cial (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 8). Es-
ta interpretación restrictiva tiene especial fundamento 
respecto de un órgano, como es el Tribunal Constitu-
cional, cuyos miembros no pueden ser objeto de susti-
tución (AATC 80/2005, de 17 de febrero, y 383/2006, 
de 2 de noviembre, FJ 3). En efecto, en los procesos se-
guidos en los tribunales ordinarios, la consecuencia de 
estimar una recusación es la sustitución del afectado 
(art. 228.2 en relación con los arts. 207 a 214 LOPJ), 
con lo que se reequilibra la composición del órgano. 
Por el contrario, cuando el Tribunal Constitucional ac-
túa examinando en Pleno la constitucionalidad de una 
ley o norma con rango de ley, la aceptación de una re-
cusación no conlleva posibilidad alguna de sustitución 
del afectado.

e) Es necesario también destacar la naturaleza de al-
gunos procesos constitucionales. En los procesos de 
control de constitucionalidad de leyes también cabe la 
recusación pues el art. 22 LOTC no hace salvedad al-
guna entre los distintos procesos constitucionales, pe-
ro la labor del Tribunal Constitucional consiste en un 
juicio abstracto sobre la constitucionalidad de la nor-
ma impugnada; no se dirimen conflictos entre partes 
que defiendan ante él derechos o intereses propios (in-
tereses subjetivos) sino pretensiones encaminadas a 
la depuración objetiva del ordenamiento (interés ob-
jetivo). La naturaleza de los procesos constitucionales 
puede comportar modulaciones en la aplicación suple-
toria de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de 
enjuiciamiento civil en materia de abstención y recu-
sación (ATC 26/2007, FJ 2).»

3. La recusación formulada cumple todos los requisi-
tos procesales exigibles salvo el de su temporaneidad, 
por las razones que seguidamente se exponen.

Al respecto, hemos afirmado en el ya citado ATC 
180/2013, de 17 de septiembre, FJ 2 f), que «tal y co-
mo establece el primer párrafo del art. 223.1 LOPJ, «la 
recusación deberá proponerse tan pronto como se ten-
ga conocimiento de la causa en que se funde, pues, 
en otro caso, no se admitirá a trámite». Tan inequívo-
co aserto establece una causa de inadmisión a limine, 
cuya razón legal está inspirada en evitar que la posi-
bilidad de recusación de cualquier Juez llegue a con-
vertirse en una suerte de amenaza o presión para el 
juzgador, erigiéndose en un instrumento que la parte 
pudiera interesar a su conveniencia, sine die, ampara-
do en la indeterminación –o difícil probanza– del mo-
mento de la citada toma de conocimiento». Con pos-
terioridad hemos insistido en la importancia de este 
requisito, en los AATC 237/2013, de 21 de octubre, FJ 
2; 238/2013, de 21 de octubre, FJ 3; 256/2013, de 6 de 

noviembre, FJ único; y 54/2014, de 25 de febrero, FJ 
4, todos ellos dictados en relación, también, a la recu-
sación de Magistrados constitucionales. En aplicación 
de esta doctrina, se ha apreciado la extemporaneidad 
de las pretensiones de recusación planteadas contra 
Magistrados constitucionales, en un momento poste-
rior a aquel primero en que pudo ponerse de manifies-
to la causa alegada ante este Tribunal (art. 223 LO-
PJ): así, los AATC 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 4; 
109/2009, de 31 de marzo, FJ único; 256/2013, de 6 de 
noviembre, FJ único y 54/2014, de 25 de febrero, FJ 2.

En el presente caso resultan los siguientes datos rele-
vantes para resolver la cuestión: (i) en el Boletín Oficial 
del Estado núm. 141, del 13 de junio de 2013, apareció 
publicado el Real Decreto 421/2013, de 12 de junio, de 
nombramiento de don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez como Magistrado del Tribunal Constitucio-
nal; hecho por tanto de conocimiento general desde 
esa misma fecha; (ii) conforme a lo dispuesto en el art. 
10.1 b) de la Ley Orgánica 2/1979, el Pleno de Magis-
trados de este Tribunal es el competente para conocer 
de los recursos de inconstitucionalidad promovidos 
contra las leyes y demás disposiciones con valor de 
ley, y en este caso el que pudiera llegar a promoverse 
contra la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, del Parla-
mento de Cataluña, una vez promulgada y publicada; 
(iii) según se expone en el propio escrito de recusa-
ción, los hechos invocados fueron conocidos con ante-
lación; (iv) el Abogado del Estado interpuso el recurso 
de inconstitucionalidad el 29 de septiembre de 2014; 
(v) en la misma fecha se notificó a la representación 
del Parlamento de Cataluña la providencia adoptada 
por el Pleno de este Tribunal, en la que figura entre 
otros el Sr. González-Trevijano, por la que se admitía 
a trámite el recurso de inconstitucionalidad referido; 
(vi) tras recibir esa notificación, y pudiéndose plantear 
ya la recusación, el Parlamento catalán optó por no ha-
cerlo, procediendo en cambio, por escrito presentado 
el 2 de octubre, a solicitar que se le tuviese por perso-
nado y, además, que se levantase la suspensión de los 
efectos de los preceptos impugnados, que previamente 
había acordado la antedicha providencia de 29 de sep-
tiembre de 2014. En dicho escrito ninguna referencia 
aparece, por sucinta que fuera, a la parcialidad de los 
Magistrados intervinientes en el trámite de admisión 
del recurso; (vii) finalmente, el 7 de octubre tuvo en-
trada en el Registro General de este Tribunal el escri-
to de recusación, en el cual no se alude en absoluto a 
circunstancia alguna que hubiera resultado impeditiva 
para formalizar, antes de esa fecha, la pretensión de 
recusación.

Atendidas las circunstancias concurrentes, se eviden-
cia el incumplimiento del plazo de preclusión que es-
tablece el art. 223.1 LOPJ, en relación con el art. 80 
LOTC, dado que la recusación no se ha propuesto «tan 
pronto como se tenga conocimiento de la causa en que 
se funde», sino en un escrito posterior a aquel en el 
que solicitó la personación.
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4. Sin perjuicio de la extemporaneidad apreciada, con-
sidera el Pleno necesario formular algunas considera-
ciones sobre el fondo de los argumentos que sostiene 
la solicitud presentada.

Tal y como ha quedado asentado en los antecedentes 
y fundamento jurídico 1 de la presente resolución, el 
Parlamento de Cataluña alega que el Magistrado recu-
sado ha exteriorizado en estos últimos años un pensa-
miento absolutamente contrario tanto al nacionalismo 
catalán como al llamado «derecho a decidir» sobre la 
independencia o secesión de Cataluña, posicionamien-
to que según la institución recusante sería trasladable 
a la Ley 10/2014, lo cual deducen de una serie de opi-
niones manifestadas por él en medios de comunica-
ción, recogidos luego en libros de los que se extrac-
tan diversos pasajes, y por su intervención en diversos 
eventos organizados por la Fundación para el Análisis 
y los Estudios Sociales (FAES).

Los argumentos, así presentados, coinciden parcial-
mente con los que la misma institución recusante in-
vocó anteriormente respecto de la relación del Presi-
dente de este Tribunal con la misma fundación, en la 
recusación resuelta por el ya citado ATC 180/2013, de 
17 de septiembre. Tales alegaciones obtuvieron enton-
ces una respuesta negativa [FJ 4 a)] al recordarse que 
«las meras colaboraciones –mediante la participación 
en seminarios con anterioridad al nombramiento co-
mo Magistrado del Tribunal Constitucional– con una 
fundación de estudios, aunque esté vinculada a una 
formación política, resultan en principio inocuas, por-
que “debemos descartar en línea de principio que los 
trabajos científicos de los profesores universitarios, 
así como de otros juristas, de estudio de normas lega-
les, bien vigentes, bien en contemplación hipotética de 
normas venideras, puedan apreciarse como casos sub-
sumibles en ninguno de los supuestos de esta causa de 
recusación” (ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 8). En 
efecto, este Tribunal tiene declarado que «salvo que 
se desvirtúe el contenido de la garantía de imparcia-
lidad, no puede pretenderse la recusación de un Juez 
por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado 
sobre los asuntos que debe resolver. No sólo el Tribu-
nal Constitucional sino también el resto de Tribunales 
jurisdiccionales deben ser integrados por Jueces que 
no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos 
sometidos a su consideración. Por imperativo consti-
tucional, sólo pueden ser nombrados Magistrados del 
Tribunal Constitucional quienes reúnan la condición 
de “juristas de reconocida competencia con más de 
quince años de ejercicio profesional” (art. 159.2 CE), 
por lo que no es poco común ni puede extrañar que, 
antes de integrarse en el colegio de Magistrados, en el 
ejercicio de sus respectivas profesiones de proceden-
cia, sus miembros se hayan pronunciado voluntaria u 
obligadamente sobre materias jurídicas que, finalmen-
te, pueden llegar a ser objeto directo o indirecto de la 
labor de enjuiciamiento constitucional que tienen le-
galmente atribuida. Lo que precisa la función jurisdic-

cional son Jueces con una mente abierta a los términos 
del debate y a sus siempre variadas y diversas solucio-
nes jurídicas que están, normalmente, en función de 
las circunstancias específicas del caso (ATC 18/2006, 
de 24 de enero, FJ 3) […]».

Estas consideraciones cobran aún más sentido si, co-
mo en el presente caso, las manifestaciones efectuadas 
están referidas a disposiciones legales que no son obje-
to de impugnación en el proceso en el que se formula 
la recusación.

Con todo, hemos precisado que si bien «los Jueces y 
Magistrados gozan del derecho de expresar libremen-
te sus ideas y opiniones, sin perjuicio de los deberes 
de discreción y reserva cuando éstas guardan relación 
con los asuntos sometidos a su jurisdicción […] el pro-
blema que nos ocupa no puede resolverse solo en clave 
de libertad de expresión, pues, al margen de que unas 
determinadas manifestaciones de opinión, en cuanto 
a su emisión, puedan estar cubiertas por tal derecho, 
ello no impediría (si es que a tales manifestaciones 
pudiera atribuírsele esa transcendencia) que pudieran 
afectar a la imparcialidad del Juez que las emite. Li-
bertad de expresión y afectación a la imparcialidad 
de un determinado juez se sitúan en planos jurídicos 
distintos (AATC 226/2002, de 20 de noviembre, FJ 4; 
y 61/2003, de 19 de febrero, FJ 3). Sólo este segundo 
plano jurídico interesa en la presente recusación. A los 
otros efectos cada Magistrado es responsable a título 
personal del contenido de sus manifestaciones o de-
claraciones» [ATC 180/2013, FJ 4 b)].

Al igual que en aquellas recusaciones, la lectura del es-
crito del Parlamento de Cataluña que aquí nos ocupa, 
consume toda su argumentación en la tarea de selec-
cionar manifestaciones del Magistrado recusado ex-
traídas, al margen del contexto en que se produjeron, 
de unos documentos de carácter periodístico, para, a 
renglón seguido calificar dichos pasajes con el mis-
mo tono apodíctico que se le reprocha. Sin embargo, 
ello no resulta suficiente para articular un prejuicio de 
parcialidad objetiva en relación con el enjuiciamiento 
abstracto de la norma legal impugnada en el presente 
recurso de inconstitucionalidad que, como es propio 
de este Tribunal, se llevará a cabo atendiendo exclu-
sivamente a criterios jurídico constitucionales que en 
modo alguno pueden considerarse condicionados por 
las opiniones personales de dicho Magistrado. De es-
te modo, como sucedió en el caso del ATC 180/2013, 
varias veces citado, «los recurrentes no presentan una 
argumentación específica que permita establecer que 
las referidas manifestaciones tengan la relevancia ne-
cesaria para reflejar algo más que un posicionamiento 
ideológico» [FJ 4 b)].

5. Carentes de la necesaria fuerza dialéctica para tra-
ducirse en un motivo eficaz de recusación, los hechos 
que conforman la pretensión de la entidad recusante 
hallan incluso dificultad teórica para configurar los su-
puestos de recusación que se esgrimen, concretamente 
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las causas de los apartados 9 (amistad íntima o ene-
mistad manifiesta con cualquiera de las partes) y 10 
(tener directo o indirecto en el objeto controvertido) 
del art. 219 LOPJ.

En efecto, en primer lugar y en relación con la causa 
del apartado 9 del citado precepto legal orgánico, trae-
mos a colación una vez más el ATC 180/2013, de 17 
de septiembre, FJ 5 a), a cuyo tenor: «Como se afirmó 
en el ATC 226/1988, de 16 de febrero, FJ 3, y se reite-
ró en la STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 7, “la 
causa legal de recusación no es cualquier relación de 
amistad, sino aquella que aparezca connotada por la 
característica de la intimidad entre dos personas, con-
cepto que ciertamente puede considerarse en sentido 
técnico como indeterminado, pero que en ningún caso 
permite que se le califique como vago o subjetivo. De 
la amistad dice el Diccionario de la Lengua, en la pri-
mera de sus acepciones, que es afecto personal, puro 
y desinteresado, ordinariamente recíproco, que nace y 
se fortalece con el trato, y aparece caracterizado por 
la nota de la intimidad cuando penetra y se sitúa en la 
zona espiritual y reservada de la persona”. Posterior-
mente, el ATC 351/2008, de 4 de noviembre, rechazó 
de plano la recusación de varios Magistrados de este 
Tribunal, señalando que “la amistad íntima con algu-
na de las partes de la que habla el art. 219.9 LOPJ es 
patente que nada tiene que ver con una supuesta y des-
de luego arbitrariamente insinuada afinidad ideológica 
entre los Magistrados recusados y la Sra. Presidenta 
de este Tribunal de la que habla el recurrente, so pena 
de confundir ideología y amistad, y que naturalmen-
te no son conceptos intercambiables”. Así entendida 
esta causa de recusación, es claro que tanto la amis-
tad como la enemistad pertenecen a la esfera subje-
tiva de los sentimientos y sólo pueden predicarse de 
las personas físicas. Quedan, por lo tanto, excluidos 
como indicador verosímil de amistad o enemistad los 
meros sentimientos de inclinación o de rechazo dedu-
cidos del hecho de la pertenencia a partidos políticos, 
asociaciones, corporaciones o grupos sociales, así co-
mo en relación a la asunción de creencias religiosas e 
ideologías de signo diverso, mientras no se hayan tra-
ducido en actos individualizados de amistad o enemis-
tad […] Faltando el antes referido carácter personalí-
simo, el problema se reconduce a la existencia o no de 
una “amistad o enemistad ideológica” a la que no cabe 
otorgar relevancia a efectos de recusación, pues, co-
mo dijimos, “en el sistema de valores instaurado por la 
Constitución, la ideología se halla sustraída al control 
de los poderes públicos, prohibiéndose toda suerte de 
discriminación en base a la misma. Nadie puede, pues, 
ser descalificado como Juez en razón de sus ideas y, 
por tanto, no resultaría constitucionalmente posible re-
mover a los Magistrados recusados, aun cuando fue-
sen ciertas las actitudes que se les atribuyen” (ATC 
358/1983, de 20 de julio, FJ 2)».

Y respecto de la causa del apartado 10 del art. 219 LO-
PJ –el interés directo o indirecto en el objeto del pro-

ceso–, ha de tenerse en cuenta que por tal debe consi-
derarse «aquello que proporciona al Magistrado una 
ventaja o beneficio o le evita una carga o perjuicio, pa-
ra sí o para sus allegados. Ha de tratarse de un interés 
singularizado en relación con el concreto proceso en 
que se plantee la recusación (ATC 26/2007, de 5 de 
febrero, FJ 7) y actual, esto es, concurrente en el mo-
mento en que se promueve el apartamiento del Ma-
gistrado mediante su recusación», el escrito de recu-
sación no individualiza, como le exigía hacer su carga 
procesal, cuál es el supuesto beneficio o ventaja que 
para el Magistrado recusado comportaría el resultado 
del presente recurso de inconstitucionalidad, recon-
duciéndose de nuevo la tacha al plano exclusivamente 
ideológico. En esas circunstancias, el escrito presen-
tado adolece del requisito inexcusable de formular, 
«concreta y claramente, una causa de recusación de 
las previstas legalmente» [ATC 180/2013, FJ 5 b)].

6. Las anteriores consideraciones abocan a la inadmi-
sión a trámite de la recusación promovida. Desde las 
primeras resoluciones dictadas en materia de recusa-
ción, este Tribunal viene admitiendo la posibilidad de 
denegar su tramitación cuando razones procesales o 
de fondo así lo exijan (por todos, AATC 109/1981, de 
30 de octubre, y 180/2013, de 17 de septiembre).

El rechazo a limine de una recusación puede producir-
se, desde luego, como consecuencia de su defectuoso 
planteamiento procesal (ATC 383/2006, de 2 de no-
viembre, FJ 2; y 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2). 
Y también es posible inadmitir a trámite una causa de 
recusación, de acuerdo con el art. 11.2 LOPJ, en aten-
ción a las circunstancias que la circundan, de su plan-
teamiento y de las argumentaciones de los recusantes 
(AATC 394/2006, FJ 2; 454/2006, de 12 de diciembre, 
FJ 3; y 177/2007, de 7 de marzo, FJ 1).

En el caso ahora examinado el Tribunal considera que 
en este momento procesal puede afirmarse con sufi-
ciente seguridad la improcedencia de la recusación so-
licitada por su extemporaneidad y por carecer de fun-
damento.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Inadmitir la recusación del Magistrado don Pedro 
González-Trevijano Sánchez promovida por el Parla-
mento de Cataluña en el recurso de inconstitucionali-
dad núm. 5829-2014.

Madrid, a nueve de octubre de dos mil catorce.
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Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 83244 / Provisió del president 

del TC del 13.10.2014

Coneixement: Mesa del Parlament, 14.10.2014

Tribunal Constitucional

Pleno

Excms. Srs.:

D.ª Adela Asua Batarrita
D. Luis Ignacio Ortega Álvarez
D.ª Encarnación Roca Trías
D. Fernando Valdés Dal-Ré
D. Juan José González Rivas
D. Santiago Martínez-Vares García
D. Juan Antonio Xiol Ríos
D. Pedro José González-Trevijano Sánchez
D. Ricardo Enríquez Sancho
D. Antonio Narváez Rodríguez

Núm. de asunto: 5829-2014

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad promovido 
por el presidente del Gobierno contra diversos precep-
tos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 
26 de septiembre, de consultas populares no referen-
darias y otras formes de participación ciudadana.

Sobre: Recusación del Excmo. Sr. Presidente

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el 29 de septiembre de 
2014, el Abogado del Estado, en nombre del Presiden-
te del Gobierno de la Nación, interpuso recurso de in-
constitucionalidad contra los arts. 3 a 39, las disposi-
ciones transitorias primera y segunda, y la disposición 
final primera, de la Ley del Parlamento de Cataluña 
10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares 
no referendarias y de otras formas de participación 
ciudadana, publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya núm. 6715, de 27 de septiembre 
de 2014.

2. Por providencia de 29 de septiembre de 2014, el Ple-
no del Tribunal, a propuesta de su Sección Tercera, 
acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucio-
nalidad y dar traslado del mismo y de los documentos 
presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de 
los Diputados y al Senado, así como al Parlamento de 
Cataluña y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, 
al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran 
personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimen convenientes.

Asimismo, se tuvo por invocado por el Gobierno el 
art. 161.2 CE y, en consecuencia, se acordó la suspen-
sión de los preceptos legales impugnados y de cuan-
tos actos o resoluciones hubieran podido dictarse en 
aplicación de los mismos, con efectos desde la fecha 
de interposición del recurso para las partes del pro-
ceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado para los terceros. Por último, se acordó comu-
nicar a los Presidentes del Parlamento de Cataluña y 
del Gobierno de la Generalitat de Cataluña la señalada 
providencia y publicar la incoación del proceso en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

3. Mediante escrito presentado el 1 de octubre de 
2014, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña pidió 
ser tenido como parte en el proceso, al tiempo que so-
licitaba el levantamiento de la suspensión de los pre-
ceptos legales acordada en la referida providencia de 
29 de septiembre de 2014.

4. Con fecha 2 de octubre de 2014, tuvo entrada en el 
Registro General del Tribunal un escrito de los Letra-
dos del Parlamento de Cataluña, cuya representación 
acreditan mediante certificación de la Mesa del Parla-
mento, por el cual, entre otras alegaciones, esta institu-
ción se persona en el presente procedimiento.

5. Los Letrados del Parlamento de Cataluña, actuan-
do en la representación que ostentan, presentaron nue-
vo escrito que tuvo entrada en el Registro General del 
Tribunal el 7 de octubre de 2014 por el que, en cumpli-
miento del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Ca-
taluña adoptado el día 2 de octubre de 2014 y cuya cer-
tificación se adjunta, plantean incidente de recusación 
en el presente procedimiento contra el Presidente de 
este Tribunal, Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los 
Cobos Orihuel, y contra el Excmo. Sr. Magistrado don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, entendiendo 
que concurren en ellos las causas de recusación de los 
apartados 9 y 10 del art. 219 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

En el escrito de recusación se niega que la misma ten-
ga por finalidad la inhabilitación de ambos Magistra-
dos por razón de sus ideas, sino que, como consecuen-
cia de ellas «o incluso prescindiendo de las mismas», 
habrían incurrido en situaciones que comprometen su 
independencia o imparcialidad, debido a su «estrecha 
relación (indirecta pero real...), con una de las partes 
y por su posición personal y pública contraria y beli-
gerante» respecto de «la ley objeto del presente pro-
cedimiento». Tras manifestar las razones de su des-
confianza hacia la imparcialidad de los Magistrados 
recusados, el escrito pasa a formular una serie de con-
sideraciones sobre las funciones atribuidas a este Tri-
bunal por la Constitución, la cualificación profesional 
exigida para ser Magistrado del mismo y las normas 
que imponen su independencia e imparcialidad. Ga-
rantías que sin embargo, dicen, se topan con el hecho 
de la «desnaturalización» de este órgano constitucio-
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nal, al existir «en el imaginario social la idea de que 
el Tribunal Constitucional es un órgano altamente po-
litizado», lo que configura un problema que «adquiere 
toda su virulencia cuando el objeto del proceso hace 
inevitable que se produzca este conflicto» con el com-
promiso político adquirido previamente por el Magis-
trado.

Prosigue el escrito con unas consideraciones sobre la 
doble garantía de la independencia e imparcialidad de 
los miembros de este Tribunal Constitucional, desta-
cando las dos vertientes de esta última, la imparciali-
dad: de un lado, la de carácter subjetivo, vinculada a 
la «convicción personal sobre un caso concreto» del 
Magistrado y, de otro, la de carácter objetivo, relativa 
a las «garantías externas que debe ofrecer el juez o el 
tribunal para excluir cualquier duda legítima sobre su 
imparcialidad». Se defiende que en la imparcialidad 
de carácter objetivo las apariencias son importantes, 
así como los actos que pueden justificar el temor o sos-
pecha de parcialidad, con cita del ATC 26/2007, FJ 3; 
coligiendo que respecto de dicha vertiente prevalece 
un «escenario abierto y sin causas tasadas a las que 
reconducir la recusación [...] de forma flexible y adap-
tada a las características propias del proceso consti-
tucional», sin que resulten un obstáculo al respecto el 
carácter abstracto del proceso y el carácter público de 
las partes.

6. Concluidas estas consideraciones generales, se ex-
ponen en el escrito las razones que llevan a recusar a 
dos de los Magistrados de este Tribunal, entre ellos el 
Excmo. Sr. Presidente.

En este sentido se pone de manifiesto, en primer lugar, 
que el ATC 180/2013, de 17 de septiembre, (que inad-
mitió a limine la recusación del Sr. Presidente formu-
lada por el Gobierno y el Parlamento de Cataluña en 
relación con diversos procesos constitucionales) con-
tó con los votos particulares de los Magistrados don 
Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Fernando Valdés 
Dal-Ré, quienes consideraron que, dada la naturaleza 
de los hechos expuestos, hubiera debido admitirse a 
trámite la recusación. Según se aduce por la parte re-
currente, «el hecho de que el Tribunal inadmitiera la 
recusación sin abrir la correspondiente pieza separada 
para tramitar el incidente, impidió conocer la certeza 
de los hechos alegados por el Gobierno y el Parlamen-
to de Cataluña y ni tan siquiera se pudo oír al recusa-
do y, por ello, se pudieron despejar las dudas sobre su 
eventual imparcialidad». Tales consideraciones llevan 
al Parlamento de Cataluña a invocar de nuevo los mo-
tivos en los que el propio Parlamento y el Gobierno de 
Cataluña fundamentaron aquella recusación resuelta 
por el ATC 180/2013.

Los alegados entonces y que ahora se reiteran, fueron, 
en síntesis, que el Presidente del Tribunal, durante los 
años 2008 y 2011, fue militante del Partido Popular; y 
aunque la afiliación a un partido político no se encuen-
tra entre las causas de incompatibilidad de los miem-

bros del Tribunal Constitucional previstas en el art. 
159.4 CE –en relación con la vinculación a partidos 
políticos solo prevé expresamente el desempeño de 
funciones directivas–, ello no impide que como conse-
cuencia de esa afiliación pueda verse menoscabada su 
imparcialidad. En concreto se alega que el Presiden-
te del Tribunal, al haber estado afiliado a un partido 
político quedaba obligado a cumplir las instrucciones 
que recibiera del mismo y, al tiempo, está obligado a 
mantener la imparcialidad que es inherente a la con-
dición de Magistrado del Tribunal Constitucional. El 
Parlamento catalán añade que constituye un indicio de 
su falta de imparcialidad el hecho de que cuando com-
pareció en la comisión de nombramientos del Senado 
el 6 de octubre de 2010, no pusiera de manifiesto que 
estaba afiliado al Partido Popular.

También se vuelve a poner de manifiesto que el Sr. 
Presidente colaboró con la Fundación para el Análi-
sis y los Estudios Sociales (FAES), fundación priva-
da y sin ánimo de lucro vinculada al Partido Popular, 
lo que, denota, según sostiene la parte recusante, un 
compromiso ideológico y de intereses con el referido 
partido político. De igual modo, se vuelve a plantear 
que, tanto en su libro «Parva Memoria» como en algu-
na entrevista –se cita la publicada en el diario El País 
de 3 de noviembre de 2010– queda de manifiesto su 
falta de imparcialidad en relación con las cuestiones 
atinentes al nacionalismo catalán.

Añadidamente se alegan ahora otros hechos que, se-
gún sostiene el Parlamento catalán, se desconocían 
cuando se formuló la recusación resuelta por el ATC 
180/2013. A tal fin se menciona el discurso que co-
mo catedrático de Derecho del trabajo –entonces no 
era Magistrado del Tribunal Constitucional– pronun-
ció en Yecla con ocasión del día de la Constitución el 
6 de diciembre de 2005 en el que, afirmó que «la re-
forma del Estatut de Autonomía catalán [...] representa 
un verdadero órdago para la estabilidad constitucio-
nal y no conozco a ningún jurista digno de tal nom-
bre que se atreva a afirmar lo contrario», y que «varias 
generaciones de catalanes han sido ya educadas en el 
desprecio, expreso o tácito, hacia la cultura española y 
el Estatut es la primera manifestación política de ese 
desprecio». El Parlamento catalán entiende que si el 
proyecto de Estatuto causó que el hoy Presidente del 
Tribunal Constitucional efectuara tales afirmaciones, 
puede que ahora no se encuentre en una situación de 
imparcialidad para juzgar el desarrollo de las compe-
tencias que se derivan del mismo.

También se aduce como nuevo hecho el haberse con-
vocado el Pleno del Tribunal para que resolviera sobre 
la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad 
del que trae causa este incidente el mismo día que este 
recurso fue presentado, el 29 de septiembre pasado, lo 
que pondría de manifiesto una toma de posición aní-
mica a favor de la posición defendida por el Gobierno. 
El Parlamento catalán considera que no existe una ur-
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gencia objetiva para convocar el Pleno sin que trans-
curran los tres días de antelación a que se refiere el 
art. 5 del Reglamento de organización y personal del 
Tribunal Constitucional, y que nunca en la historia del 
Tribunal se había llamado a una reunión extraordina-
ria del Pleno para admitir un recurso sin sujetarse al 
referido plazo. También entiende que las razones que 
se exponen en el «Comunicado del Pleno del Tribunal 
Constitucional» publicado en la página web del Tribu-
nal («la trascendencia constitucional y política de las 
cuestiones planteadas, para la sociedad española en su 
conjunto y, en particular, para la Catalana») no ofre-
cen una explicación que permita descartar tales dudas, 
pues todos los asuntos de los que trata el Tribunal tie-
nen trascendencia constitucional, por lo que solo sería 
posible considerar a priori que un asunto sometido al 
Tribunal tiene una trascendencia constitucional fuera 
de lo común a partir de una previa posición sobre su 
contenido material. También se duda de que la tras-
cendencia política a la que se refiere el comunicado 
del Tribunal pueda explicar la urgente convocatoria. 
El Parlamento catalán considera que en relación con 
la Ley impugnada, el Presidente del Gobierno, como 
parte recurrente, pretende dar una imagen política de-
terminada a la que se une todo «el aparato» estatal 
(que incluiría al Tribunal Constitucional) frente a una 
ley que se calificaba de manifiestamente inconstitucio-
nal incluso antes de su aprobación.

Esta apreciación, junto con los hechos anteriormente 
puestos de manifiesto (la afiliación del Presidente del 
Tribunal al Partido Popular hasta el año 2011 y su po-
sición ideológica en relación con el nacionalismo cata-
lán), llevan al Parlamento de Cataluña a concluir que 
la convocatoria del Pleno del Tribunal, atendiendo a 
la supuesta trascendencia política del asunto a tratar, 
podría poner de manifiesto la existencia de hechos que 
inciden sobre la imparcialidad del Presidente del Tri-
bunal Constitucional y por este motivo plantea su re-
cusación.

Fundamentos jurídicos

1. El Parlamento de Cataluña, por escrito registrado 
en este Tribunal el 7 de octubre de 2014, promueve 
la recusación del Presidente de este Tribunal, Excmo. 
Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, y del 
Excmo. Sr. Magistrado don Pedro González-Trevijano 
Sánchez, al considerar que incurren en las causas de 
recusación previstas en los apartados 9 y 10 del art. 
219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Ca-
da una de estas recusaciones, al apoyarse en hechos 
referidos singularmente a cada uno de los Magistrados 
recusados, como se infiere de la sistemática del escrito 
de interposición, deben ser enjuiciadas por separado, 
siendo el objeto de la presente resolución el examen 
de la del Presidente de este Tribunal, el Magistrado Sr. 
Pérez de los Cobos.

Como con mayor detalle se ha expuesto en los ante-
cedentes de esta resolución, la recusación se sustenta 
en hechos que ya habían sido aducidos por el propio 
Parlamento de Cataluña en la recusación resuelta por 
el ATC 180/2013, de 17 de septiembre: la afiliación del 
Magistrado Sr. Pérez de los Cobos a un partido po-
lítico durante un lapso de tiempo parcialmente coin-
cidente con su condición de Magistrado de este Tri-
bunal; que no hubiera puesto en conocimiento de la 
comisión de nombramientos del Senado el dato de su 
afiliación política; que antes de su nombramiento hu-
biese colaborado con una fundación de estudios vin-
culada al Partido Popular, mediante intervenciones re-
lacionadas en algunos casos con cuestiones sujetas al 
conocimiento del Tribunal; y, por último, haber publi-
cado un libro de aforismos, algunos de los cuales evi-
denciarían prejuicios contra el nacionalismo catalán.

Junto a tales hechos, ahora se alega, por una parte, 
que de algunas de las manifestaciones efectuadas en 
el discurso pronunciado el 6 de diciembre de 2005 en 
Yecla (discurso que, según aduce el Parlamento cata-
lán, conoció con posterioridad a que se dictara el ATC 
180/2013), puede deducirse que el actual Presidente 
del Tribunal no reúne las condiciones de imparcia-
lidad necesarias para resolver el presente recurso de 
inconstitucionalidad. Y, por otra, que las circunstan-
cias en las que se convocó el Pleno de 29 de septiem-
bre de 2014, en el que se acordó la admisión trámite 
del recurso de inconstitucionalidad del que trae causa 
este incidente, así como la suspensión de los precep-
tos legales impugnados a través del mismo y la de los 
actos o resoluciones que hubieran podido dictarse en 
su aplicación, ponen de manifiesto que el Presidente 
del Tribunal no actuó con las exigencias debidas de 
imparcialidad, pues la urgente convocatoria del Pleno 
podría tener como objeto actuar en beneficio de una 
imagen política querida por el Gobierno, que preten-
de aunar todo el «aparato» estatal (incluido el Tribu-
nal Constitucional) contra la Ley recurrida; conclu-
sión que se fundamenta en el hecho de que el actual 
Presidente del Tribunal hubiera sido durante un tiem-
po miembro del Partido Popular y de sus opiniones en 
contra del nacionalismo catalán.

Estos hechos, conjuntamente valorados, son subsumi-
dos por la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña en las causas de recusación novena (amistad 
íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las 
partes) y décima (tener interés directo o indirecto en 
el pleito o causa) de las previstas en el art. 219 LOPJ, 
cuya aplicación a los Magistrados constitucionales re-
sulta del art. 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC).

2. Como en ocasiones precedentes, debemos comen-
zar recordando la doctrina del Tribunal sobre la ga-
rantía y el deber de imparcialidad de los Magistrados 
constitucionales, que ya fue condensada en el ATC 
180/2013, de 17 de septiembre, FJ 2:
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«a) La imparcialidad de todo órgano jurisdiccional es 
una de las garantías básicas del proceso (art. 24.2 CE), 
constituye incluso la primera de ellas (SSTC 60/1995, 
de 16 de marzo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, 
FJ 5; y ATC 51/2011, de 5 de mayo, FJ 2). La jurispru-
dencia de este Tribunal viene distinguiendo entre una 
imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no 
ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en 
la que se integran todas las dudas que deriven de las 
relaciones del Juez con aquellas, y una imparcialidad 
objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la 
que se asegura que el Juez se acerca al thema deciden-
di sin haber tomado postura previa en relación con él.

b) En virtud del carácter jurisdiccional que siempre 
reviste la actuación del Tribunal Constitucional y del 
mandato de que sus Magistrados ejerzan su función 
de acuerdo con el principio de imparcialidad (art. 22 
LOTC), hemos declarado que el régimen de recusacio-
nes y abstenciones de los Jueces y Magistrados del Po-
der Judicial es aplicable ex art. 80 LOTC a los Magis-
trados del Tribunal Constitucional (ATC 26/2007, de 5 
de febrero, FJ 2). La enumeración establecida actual-
mente en el art. 219 LOPJ es taxativa y de carácter ce-
rrado. Cualquiera que sea la quiebra de imparcialidad 
que se alegue en relación con un Magistrado de este 
Tribunal ha de ser reconducida a una de las mencio-
nadas causas legales (entre otros, AATC 226/2002, de 
20 de noviembre, FJ 1; y 18/2006, de 24 de enero, FJ 
2). Fuera del ámbito de tales causas legales, las apren-
siones o los recelos que las partes puedan manifestar 
son jurídicamente irrelevantes.

c) Para que en garantía de la imparcialidad un Ma-
gistrado pueda ser apartado del conocimiento de un 
asunto concreto, es preciso que existan dudas objeti-
vamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoya-
das en datos objetivos que hagan posible afirmar fun-
dadamente que el Magistrado no es ajeno a la causa o 
permitan temer que, por cualquier relación con el ca-
so concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el 
previsto en la ley, sino otras consideraciones ajenas al 
ordenamiento jurídico. Por tanto, no basta con que las 
dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la 
mente de quien recusa, sino que es preciso determinar 
caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia 
tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y le-
gítimamente justificadas [por todas, SSTC 162/1999, 
de 27 de septiembre, FJ 5; 69/2001, de 17 de marzo, 
FFJJ 14 a) y 16; 5/2004, de 16 de enero, FJ 2; y ATC 
26/2007, de 5 de febrero, FJ 3; así como SSTEDH de 
28 de octubre de 1998, caso Castillo Algar c. España, 
§ 45; y de 17 de junio de 2003, caso Pescador Valero 
c. España, § 23].

d) En la medida en que las causas de recusación per-
miten apartar del caso al Juez predeterminado por la 
ley, la interpretación de su ámbito ha de ser restrictiva 
y vinculada al contenido del derecho a un Juez impar-
cial (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 8). Es-

ta interpretación restrictiva tiene especial fundamento 
respecto de un órgano, como es el Tribunal Constitu-
cional, cuyos miembros no pueden ser objeto de susti-
tución (AATC 80/2005, de 17 de febrero, y 383/2006, 
de 2 de noviembre, FJ 3). En efecto, en los procesos se-
guidos en los tribunales ordinarios, la consecuencia de 
estimar una recusación es la sustitución del afectado 
(art. 228.2 en relación con los arts. 207 a 214 LOPJ), 
con lo que se reequilibra la composición del órgano. 
Por el contrario, cuando el Tribunal Constitucional ac-
túa examinando en Pleno la constitucionalidad de una 
ley o norma con rango de ley, la aceptación de una re-
cusación no conlleva posibilidad alguna de sustitución 
del afectado.

e) Es necesario también destacar la naturaleza de al-
gunos procesos constitucionales. En los procesos de 
control de constitucionalidad de leyes también cabe la 
recusación pues el art. 22 LOTC no hace salvedad al-
guna entre los distintos procesos constitucionales, pe-
ro la labor del Tribunal Constitucional consiste en un 
juicio abstracto sobre la constitucionalidad de la nor-
ma impugnada; no se dirimen conflictos entre partes 
que defiendan ante él derechos o intereses propios (in-
tereses subjetivos) sino pretensiones encaminadas a 
la depuración objetiva del ordenamiento (interés ob-
jetivo). La naturaleza de los procesos constitucionales 
puede comportar modulaciones en la aplicación suple-
toria de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de 
enjuiciamiento civil en materia de abstención y recu-
sación (ATC 26/2007, FJ 2).»

3. La recusación formulada cumple todos los requisi-
tos procesales exigibles salvo el de su temporaneidad, 
por las razones que seguidamente se exponen.

Al respecto, como se declara en el ya citado ATC 
180/2013, de 17 de septiembre, FJ 2 f), «tal y como 
establece el primer párrafo del art. 223.1 LOPJ, «la re-
cusación deberá proponerse tan pronto como se ten-
ga conocimiento de la causa en que se funde, pues, 
en otro caso, no se admitirá a trámite». Tan inequívo-
co aserto establece una causa de inadmisión a limine, 
cuya razón legal está inspirada en evitar que la posi-
bilidad de recusación de cualquier Juez llegue a con-
vertirse en una suerte de amenaza o presión para el 
juzgador, erigiéndose en un instrumento que la par-
te pudiera interesar a su conveniencia, sine die, am-
parado en la indeterminación –o difícil probanza– del 
momento de la citada toma de conocimiento». Con 
posterioridad se insiste en la importancia de este re-
quisito en los AATC 237/2013, de 21 de octubre, FJ 
2; 238/2013, de 21 de octubre, FJ 3; 256/2013, de 6 de 
noviembre, FJ único; y 54/2014, de 25 de febrero, FJ 
4, todos ellos dictados en relación, también, a la recu-
sación de Magistrados constitucionales. En aplicación 
de esta doctrina se ha apreciado la extemporaneidad 
de las pretensiones de recusación planteadas contra 
Magistrados constitucionales, en un momento poste-
rior a aquel primero en que pudo ponerse de manifies-
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to la causa alegada, ante este Tribunal (art. 223 LO-
PJ): así, los AATC 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 4; 
109/2009, de 31 de marzo, FJ único; 256/2013, de 6 de 
noviembre, FJ único; y 54/2014, de 25 de febrero, FJ 2.

En el presente caso resultan los siguientes datos rele-
vantes para resolver la cuestión: (i) en el Boletín Ofi-
cial del Estado del 10 de enero de 2010 apareció publi-
cado el Real Decreto 1787/2010, de 29 de diciembre, 
de nombramiento del Excmo. Sr. don Francisco Pérez 
de los Cobos Orihuel como Magistrado del Tribunal 
Constitucional; hecho por tanto de conocimiento ge-
neral desde esa misma fecha; (ii) conforme a lo dis-
puesto en el art. 10.1 b) de la Ley Orgánica 2/1979, 
el Pleno de Magistrados de este Tribunal es el com-
petente para conocer de los recursos de inconstitucio-
nalidad promovidos contra las leyes y demás disposi-
ciones con valor de ley, y en este caso el que pudiera 
llegar a promoverse contra la Ley 10/2014, de 26 de 
septiembre, del Parlamento de Cataluña, una vez pro-
mulgada y publicada; (iii) según se expone en el pro-
pio escrito de recusación, los hechos invocados fueron 
conocidos con antelación; (iv) el Abogado del Estado 
interpuso el recurso de inconstitucionalidad el 29 de 
septiembre de 2014; (v) en la misma fecha se notifi-
có a la representación del Parlamento de Cataluña la 
providencia adoptada por el Pleno de este Tribunal, en 
la que figura entre otros el Sr. Presidente, por la que 
se admitía a trámite el recurso de inconstitucionalidad 
referido; (vi) tras recibir esa notificación, y pudiéndose 
plantear ya la recusación, el Parlamento catalán op-
tó por no hacerlo, procediendo en cambio, por escrito 
presentado el 2 de octubre, a solicitar que se le tuviese 
por personado y, además, que se levantase la suspen-
sión de los efectos de los preceptos impugnados, que 
previamente había acordado la antedicha providencia 
de 29 de septiembre de 2014. En dicho escrito ninguna 
referencia aparece, por sucinta que fuera, a la parcia-
lidad de los Magistrados intervinientes en el trámite 
de admisión del recurso; (vii) finalmente, más de una 
semana después, el 7 de octubre tuvo entrada en el Re-
gistro General de este Tribunal el escrito de recusa-
ción, en el cual no se alude en absoluto a circunstancia 
alguna que hubiera resultado impeditiva para forma-
lizar, antes de esa fecha, la pretensión de recusación.

Atendidas las circunstancias concurrentes, se eviden-
cia el incumplimiento del plazo de preclusión que es-
tablece el art. 223.1 LOPJ, en relación con el art. 80 
LOTC, dado que la recusación no se ha propuesto «tan 
pronto como se tenga conocimiento de la causa en que 
se funde», sino en un escrito posterior a aquel en el 
que solicitó la personación.

4. Sin perjuicio de la extemporaneidad apreciada, con-
sidera el Pleno necesario formular algunas considera-
ciones sobre el fondo de los argumentos que sostiene 
la solicitud presentada.

Como se ha indicado, la recusación se sustenta par-
cialmente en hechos que ya habían sido aducidos por 

el propio Parlamento de Cataluña en la recusación re-
suelta por el ATC 180/2013, de 17 de septiembre: la 
afiliación del Magistrado Sr. Pérez de los Cobos a un 
partido político durante un lapso de tiempo parcial-
mente coincidente con su condición de Magistrado de 
este Tribunal; no haber informado a la comisión de 
nombramientos del Senado de su afiliación a un par-
tido político; haber tenido relación con una fundación 
de estudios vinculada al Partido Popular, antes de ser 
Magistrado de este Tribunal; y, por último, publicar un 
libro de aforismos, algunos de los cuales evidencian 
prejuicios contra el nacionalismo catalán.

Estos motivos, al haber sido enjuiciados por este Tri-
bunal en la referida resolución, no pueden, en sí mis-
mos, ser objeto de un nuevo examen, por lo que en 
relación con los mismos la recusación deberá consi-
derarse carente de fundamento por las razones que se 
expusieron en los AATC 180/2013, FFJJ 3, 4, y 5; y 
208/2013.

5. Tampoco puede considerarse que las manifestacio-
nes efectuadas por el Sr. Pérez de los Cobos, antes de 
ser Magistrado de este Tribunal, en el discurso pro-
nunciado en Yecla el 6 de diciembre de 2005, en rela-
ción con la opinión que como jurista le merecía el tex-
to del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a la sazón 
en curso de tramitación, puedan menoscabar su im-
parcialidad. Como se afirma en el ATC 18/2006, de 24 
de enero, FJ 3, citado, a su vez, por el ATC 180/2013, 
de 17 de septiembre, «salvo que se desvirtúe el conte-
nido de la garantía de imparcialidad, no puede preten-
derse la recusación de un Juez por el mero hecho de 
tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que 
debe resolver. No solo el Tribunal Constitucional, sino 
también el resto de Tribunales jurisdiccionales, deben 
ser integrados por Jueces que no tengan la mente va-
cía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consi-
deración. Por imperativo constitucional, solo pueden 
ser nombrados Magistrados del Tribunal Constitucio-
nal quienes reúnan la condición de «juristas de reco-
nocida competencia con más de quince años de ejerci-
cio profesional» (art. 159.2 CE), por lo que no es poco 
común ni puede extrañar que, antes de integrarse en 
el colegio de Magistrados, en el ejercicio de sus res-
pectivas profesiones de procedencia, sus miembros se 
hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre 
materias jurídicas que, finalmente, pueden llegar a ser 
objeto directo o indirecto de la labor de enjuiciamien-
to constitucional que tienen legalmente atribuida. Lo 
que precisa la función jurisdiccional son Jueces con 
una mente abierta a los términos del debate y a sus 
siempre variadas y diversas soluciones jurídicas que 
están, normalmente, en función de las circunstancias 
específicas del caso» [FJ 4 a)].

Estas consideraciones cobran aún más sentido si, co-
mo en el presente caso, las manifestaciones efectuadas 
están referidas a una disposición que se encontraba en 
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tramitación y que no es objeto de impugnación en el 
proceso en el que se formula la recusación.

6. Aduce también el Parlamento catalán que las cir-
cunstancias en las que se convocó el Pleno de este Tri-
bunal el 26 de septiembre 2014 –Pleno en el que se 
acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucio-
nalidad del que trae causa este incidente– ponen de 
manifiesto que el Presidente del Tribunal no actuó im-
parcialmente. La quiebra de la imparcialidad se fun-
damenta en que el Presidente del Tribunal convocó el 
Pleno para que se pronunciara sobre la admisión a trá-
mite de este recurso sin esperar a que transcurriesen 
los tres días de antelación que establece el art. 5 del 
Reglamento de organización y personal del Tribunal 
Constitucional, sin existir una urgencia objetiva. Por 
otra parte, se alega que la explicación ofrecida en el 
comunicado del Pleno del Tribunal Constitucional que 
se publicó en su página web el mismo 29 de septiem-
bre, no permite descartar tales dudas, pese a afirmar 
que la decisión del Pleno de no demorar su resolución 
«obedece a que el Tribunal es consciente de la tras-
cendencia constitucional y política de las cuestiones 
planteadas». Entiende el Parlamento catalán que la 
trascendencia constitucional la tienen todos los asun-
tos de los que conoce el Tribunal, y que solo es posible 
considerar a priori que un asunto tiene trascendencia 
constitucional fuera de la común a partir de una previa 
posición sobre su contenido material. Se afirma que el 
Gobierno ha pretendido dar una imagen política de-
terminada en la que todo el aparato estatal (en el que 
se considera incluido el Tribunal Constitucional) se ha 
unido frente a una ley que se ha calificado de mani-
fiestamente inconstitucional. De todo ello parece de-
ducir el Parlamento catalán que el Presidente del Tri-
bunal, al convocar tan rápidamente al Pleno, estuviera 
tomando postura a favor de la parte recurrente.

Tales argumentos no pueden ser acogidos.

Hay que partir del hecho de que es al Presidente del 
Tribunal a quien, de acuerdo con lo previsto en el art. 
15 LOTC, corresponde la facultad de convocar al Ple-
no. Pues bien, no puede apreciarse que la decisión del 
Presidente del Tribunal de convocar al Pleno el día 29 
de septiembre para que, junto con otros recursos, re-
solviera sobre la admisibilidad del recurso de inconsti-
tucionalidad que ese mismo día interpuso el Presidente 
del Gobierno, pueda constituir un acto que favorezca 
a una de las partes; en concreto a la recurrente. El pla-
zo de tres días que se fija en el Reglamento de organi-
zación para los plenos gubernativos no es aplicable a 
las sesiones de carácter jurisdiccional. La celeridad en 
resolver las cuestiones planteadas, aun cuando pueda 
ser producto de una valoración sobre la trascendencia 

o urgencia de ellas, no implica, si aquellas versan so-
bre la admisibilidad de un recurso, tomar posición so-
bre el fondo del asunto ni puede ser un indicio de falta 
imparcialidad, pues tal medida no puede ir en contra 
de las pretensiones de ninguna de las partes, cuyo in-
terés no puede ser otro que el de la rápida resolución 
de las cuestiones sometidas a la consideración del Tri-
bunal. En cualquier caso, el Parlamento recusante pa-
rece fundamentar su queja en que con tal decisión el 
Tribunal estaría beneficiando al Gobierno de la Na-
ción, pero no pone de manifiesto qué concretas ven-
tajas podría haber obtenido como consecuencia de la 
pronta convocatoria del Pleno y su rápida decisión de 
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad 
presentado por el Presidente del Gobierno ni tampoco 
ha expuesto los perjuicios o desventajas que esa deci-
sión conllevaría para el Parlamento de Cataluña o las 
otras partes procesales. Consiguientemente, la recusa-
ción carece también de fundamento por este motivo.

7. Las anteriores consideraciones abocan a la inadmi-
sión a trámite de la recusación promovida. Desde las 
primeras resoluciones dictadas en materia de recusa-
ción, este Tribunal viene admitiendo la posibilidad de 
denegar su tramitación cuando razones procesales o 
de fondo así lo exijan (entre otros, AATC 109/1981, de 
30 de octubre, y 180/2013, de 17 de septiembre).

El rechazo a limine de una recusación puede producir-
se como consecuencia de su defectuoso planteamien-
to procesal (ATC 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 2; 
y 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2). Y también es 
posible inadmitir a trámite una causa de recusación, 
de acuerdo con el art. 11.2 LOPJ, en atención a las 
circunstancias que la circundan, de su planteamien-
to y de las argumentaciones de los recusantes (AATC 
394/2006, FJ 2; 454/2006, de 12 de diciembre, FJ 3; y 
177/2007, de 7 de marzo, FJ 1).

En el caso ahora examinado el Tribunal considera que 
en este momento procesal puede afirmarse con sufi-
ciente seguridad la improcedencia de la recusación so-
licitada por su extemporaneidad y por carecer de fun-
damento.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Inadmitir la recusación del Excmo. Sr. Presidente del 
Tribunal Constitucional don Francisco Pérez de los Co-
bos Orihuel promovida por el Parlamento de Cataluña 
en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5829-2014.

Madrid, a nueve de octubre de dos mil catorce.
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	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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Rebuig de la 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
	Rebuig de la 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
	Acord sobre la 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
	Rebuig de la 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
	Rebuig de la 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
	Rebuig de la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricard Riol Jurado, president de la Plataforma per al Transport Públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 352-02159/10
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general del Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg del Centre de Recer
	Tram. 356-00788/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Boscos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg del Centre de Recerca Ecològica i Aplic
	Tram. 356-00789/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ricard Parés, director de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi dels problemes del sector porcí
	Tram. 356-00796/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença d’Oriol Puig i Godes, director del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre el blanqueig de capitals que li han atribuït diversos mitjans
	Tram. 356-00836/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Rodés i Vilà, president del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre el document “Aportacions sobre el ca
	Tram. 356-00849/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Grau i Reinés, director general de l’Autoritat del Transport Metropolità, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment d’adjudicació i finançament del projecte de la T-Mob
	Tram. 356-00886/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Mayte Capdet i Sorribes, directora d’Integració Tarifària i Comunicació de l’Autoritat del Transport Metropolità, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment d’adjudicació i finançam
	Tram. 356-00887/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment d’adjudicació i finançament del projecte de la T-Mobilitat
	Tram. 356-00888/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma “Pobresa zero” davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè exposi les seves propostes amb relació a la fiscalitat i l’eradicació de la pobresa
	Tram. 356-00892/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació dels redactors del document “10 reformes per a un sistema de salut de Catalunya de responsabilitat i finançament públic, compromès amb la qualitat, l’equitat i la cohesió social” davant la Comissió de Salut
	Tram. 356-00896/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe relatiu a l’impacte de les recomanacions sobre el tractament de la violència masclis
	Tram. 356-00897/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió 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 servei de subministrament d’aigua en alta de la xarx
	Tram. 355-00167/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió 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. 355-00168/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00487/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00501/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00510/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00526/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Xarxa per la Sobirania Energètica davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica
	Tram. 357-00550/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica
	Tram. 357-00551/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica
	Tram. 357-00552/10
	Substanciació

	Compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situació del Consell
	Tram. 357-00673/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’estudi “Dones i homes en els governs locals catalans”
	Tram. 357-00742/10
	Substanciació

	Compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00810/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Serveis per a la Mobilitat i el Consum de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00811/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Serveis de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00812/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Pimec Comerç davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00813/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00814/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el procediment d’adjudicació i finançament del projecte de la T-Mobilitat
	Tram. 357-00815/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ricard Parés, director de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar dels problemes del sector porcí
	Tram. 357-00816/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe relatiu a l’impacte de les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista en els mitja
	Tram. 357-00817/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària 45
	Convocada per al 26 de novembre de 2014


	4.67.	Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
	Presentació


	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 5829/2014, interposat pel president del Govern de l’Estat contra diversos preceptes de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana
	Tram. 381-00004/10 / Provisió del president del TC del 13.10.2014
	Interlocutòria del Tribunal Constitucional
	Interlocutòria del Tribunal Constitucional
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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 7 d’octubre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel 
Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, 
Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb deliberació 
prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 23/2014, relatiu al Departament de 
Cultura, publicitat de les subvencions concedides, exercicis 2012 i 2013. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 24 d’octubre de 2014 
 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTE I ABAST 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’acti
vitats, emet aquest informe de fiscalització sobre la publicitat de les subvencions con
cedides pel Departament de Cultura en els exercicis 2012 i 2013. 


La Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va crear l’Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural (OSIC) com una entitat de dret públic que ha d’ajustar la seva 
activitat al dret privat, adscrita al departament competent en matèria de cultura, que té com 
a objecte concentrar les iniciatives de suport i foment d’aquest departament i de les seves 
entitats adscrites. 


Els Estatuts de l’OSIC, aprovats pel Decret 7/2012, del 10 de gener, estableixen que li 
correspon aprovar les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts en matèria cultural, a 
proposta del departament competent en matèria de cultura o de les entitats competents 
per raó de la matèria, i tramitar i resoldre els procediments de concessió d’ajuts en matèria 
cultural. 


La disposició transitòria primera del Decret 7/2012 estableix que l’Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) manté les funcions d’aprovar les bases i les convocatòries 
d’ajuts i de gestionar els ajuts durant els primers dos anys des de la constitució de l’OSIC. 


La disposició transitòria segona del Decret 7/2012 preveu que els procediments admi
nistratius relatius a ajuts que el Departament de Cultura o les entitats adscrites, llevat 
l’ICEC, estiguessin tramitant en el moment de constitució de l’OSIC passen a ser tramitats 
per l’OSIC. 


Per tant, en els exercicis 2012 i 2013 la tramitació de les subvencions del Departament de 
Cultura i entitats que en depenien la van fer l’OSIC i l’ICEC. 


L’Institut Català de les Indústries Culturals va ser creat per la Llei 20/2000, del 29 de 
desembre. El seu objecte era impulsar el desenvolupament de les indústries culturals de 
Catalunya. La Llei 11/2011 va modificar-ne la denominació per la d’Institut Català de les 
Empreses Culturals i el seu objecte, que va passar a ser impulsar la creativitat artística i la 
producció, la distribució i la difusió de continguts culturals, mitjançant el desenvolupament 
de les empreses culturals, i també fomentar el consum cultural i l’ampliació de mercats per 
a la cultura catalana. 


La Sindicatura va emetre l’informe 23/2012 referit a la publicitat de les subvencions del 
Departament de Cultura en els exercicis 2010 i 2011. El seguiment de les recomanacions 
d’aquest informe es fa en l’apartat 2.4. 


7 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2014



1.2. NORMATIVA APLICABLE 


L’article 18 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions (LGS), es
tableix que els òrgans administratius concedents han de publicar en el diari oficial cor
responent, i en els termes que es fixin reglamentàriament, les subvencions concedides 
d’import igual o superior a 3.000 €, amb el detall de la convocatòria, el crèdit i el programa 
pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari i la quantitat concedida i les finalitats de la 
subvenció. 


L’article 94.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (LFPC) estableix 
que les entitats concedents han de donar publicitat a les subvencions atorgades d’import 
igual o superior a 3.000 € mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) amb indicació del beneficiari, la quantitat atorgada, les finalitats de 
la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s’han imputat. 


L’article 30 del Reial decret 887/2006, del 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions (RLGS) estableix que la publicació de les subvencions 
concedides s’ha de fer durant el mes següent a cada trimestre natural. Aquest article, 
d’acord amb la disposició final primera del mateix Reial decret, no té caràcter bàsic. 


2. FISCALITZACIÓ 


2.1. PUBLICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 


La Sindicatura va sol·licitar al Departament de Cultura un detall de totes les subvencions 
atorgades en els exercicis 2012 i 2013 i una relació de les resolucions de publicació de les 
subvencions atorgades d’import igual o superior a 3.000 €. 


Les entitats que formen part de l’abast de la fiscalització van publicar en el DOGC les sub
vencions atorgades d’import igual o superior a 3.000 € en les dates que s’indiquen en el 
quadre 1. 


Quadre 1. Data de publicació en el DOGC 


Entitat 


Exercici 2012 Exercici 2013 


Resolució Data DOGC Resolució Data DOGC 


ICEC CLT/49/2013 (a) 


CLT/682/2013 (b) 


24.01.2013 


03.04.2013 


CLT/2456/2013 (a) 


CLT/1051/2014 (b) 


26.11.2013 


16.05.2014 


OSIC CLT/839/2013 24.04.2013 CLT/587/2014 19.03.2014 


Notes: 
(a) Correspon a les subvencions atorgades en els tres primers trimestres de l’any. 
(b) Correspon a les subvencions atorgades en el quart trimestre de l’any. 
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2.2. SUBVENCIONS CONCEDIDES 


En el quadre 2 es presenta un resum de les subvencions concedides per les entitats que 
abasta aquest informe en el període 2012-2013. 


Quadre 2. Convocatòries i subvencions concedides 


Entitat 


Convocatòries Subvencions directes Total 


Nombre 
convocatòries 


Nombre 
subvencions 


Import 
subvencions 


Nombre 
subvencions 


Import 
subvencions 


Nombre 
subvencions 


Import 
subvencions 


ICEC 


OSIC 


62 


11 


2.145


2.699


 45,66 


30,04 


100 


274 


9,42 


15,27 


2.245 


2.973 


55,08 


45,31 


Total 73 4.844 75,70 374 24,69 5.218 100,39 


Imports en milions d’euros.

Font: Elaboració pròpia.

Nota: La Sindicatura no ha considerat dues convocatòries de l’ICEC que van quedar desertes.



En el quadre 3 es presenta un resum de les subvencions d’import igual o superior a 3.000 € 
atorgades per aquestes entitats. 


Quadre 3. Subvencions atorgades d’import igual o superior a 3.000 € 


Entitat 


2012 2013 Total % sobre el total atorgat 


Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 


ICEC 


OSIC 


821 


1.203


35,18 


27,09 


643 


745 


18,90 


16,66 


1.464


1.948


 54,08


 43,75


 65,21 


65,52 


98,18 


96,56 


Total 2.024 62,27 1.388 35,56 3.412 97,83 65,39 97,45 


Imports en milions d’euros.

Font: Elaboració pròpia.



Institut Català de les Empreses Culturals 


En els exercicis 2012 i 2013 l’ICEC va atorgar 2.245 subvencions per un total de 55,08 M€ 
a 930 beneficiaris. D’aquest total, 100 subvencions es van atorgar de forma directa per 
9,42 M€ a 59 beneficiaris. 


De les subvencions atorgades el 2012 n’hi ha 821 d’import igual o superior a 3.000 € amb 
un total de 35,18 M€; el 2013 n’hi ha 643 d’import igual o superior a 3.000 € per un total de 
18,90 M€. 


Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 


En els exercicis 2012 i 2013 l’OSIC va atorgar 2.973 subvencions per un total de 45,31 M€ 
a 1.708 beneficiaris. D’aquest total, 274 es van atorgar de forma directa per 15,27 M€ a 177 
beneficiaris. 
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De les subvencions atorgades el 2012 n’hi ha 1.203 d’import igual o superior a 3.000 € per 
un total de 27,09 M€; el 2013 n’hi ha 745 d’import igual o superior a 3.000 € per un total de 
16,66 M€. 


Treball realitzat 


S’ha seleccionat una mostra de vint convocatòries de les dues entitats i s’ha comprovat si 
els beneficiaris i els imports atorgats publicats coincideixen amb la informació facilitada pel 
Departament. La mostra inclou les quinze convocatòries de major import i cinc selec
cionades de forma aleatòria entre la resta de convocatòries que tenen atorgaments d’im
port igual o superior a 3.000 €.  


Les comprovacions han estat satisfactòries excepte pels aspectes següents: 


•	 No s’han publicat en el DOGC les tres subvencions excloses de concurrència següents: 


Quadre 4. Subvencions no publicades 


Data resolució Beneficiari Objecte Import 


03.10.2012 Medimed Organització del Medimed 2012 – El Mercat del Docu
mental Euro-Mediterrani 40.000 


12.09.2012 CCIB – 17 – Special Events Cine Europe 2012 39.333 


19.11.2012 Screen Projects, SL Think Tank Talking Galleries 2012 25.000 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.



•	 Per a dos beneficiaris de la convocatòria CLT/1272/2012, del 25 de juny, per a la con
cessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per afavorir el rendi
ment industrial derivat de l’explotació i difusió de llargmetratges cinematogràfics i pro
duccions audiovisuals de gran format, que van rebre un total de 22.769 € i 5.977 €, 
l’import publicat ha estat de 22.140 € i de 5.512 €. 


•	 Dues subvencions han estat publicades per un import superior a l’atorgat segons la in
formació facilitada pel Departament de Cultura. En els dos casos l’import atorgat és de 
12.500 € mentre que l’import publicat és de 25.000 €. 


2.3. BENEFICIARIS 


S’ha fet una anàlisi per beneficiaris de les subvencions atorgades per les dues entitats. El 
quadre 5 presenta una estratificació per beneficiaris dels imports atorgats.  
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Quadre 5. Beneficiaris i imports 


Tram Beneficiaris Import % sobre l’import total 


Més d’1,0 M€ 5 7,56 7,53 


Entre 0,5 i 1,0 M€ 19 12,43 12,38 


Entre 0,1 i 0,5 M€ 214 47,47 47,28 


Entre 50.000 i 100.000 € 158 11,36 11,31 


Entre 3.000 i 50.000 € 1.506 20,68 20,60 


Menys de 3.000 € 597 0,90 0,90 


Total 2.499 100,40 100,00 


Imports en milions d’euros.

Font: Elaboració pròpia.



Com s’observa en el quadre 5, vint-i-quatre beneficiaris (0,96% del total) han rebut el 
19,91% de l’import total. 


S’ha seleccionat una mostra aleatòria de 100 subvencions1 d’import igual o superior a 
3.000 € i s’ha comprovat que estaven correctament publicades en el DOGC, excepte en un 
cas en què l’import publicat (56.211 €) era superior a l’import atorgat (50.181 €) segons la 
informació facilitada pel Departament de Cultura. 


2.4.  SEGUIMENT DE RECOMANACIONS 


L’informe 23/2012, referit a la publicitat de les subvencions concedides pel Departament 
de Cultura ens els exercicis 2010 i 2011, inclou la recomanació següent: 


La Sindicatura recomana que el Govern, a través del Departament d’Economia i 
Coneixement, desenvolupi reglamentàriament l’article 18 de la LGS. En opinió de la 
Sindicatura, per al compliment efectiu del principi de transparència, que és un dels 
principis als quals s’ha d’ajustar la gestió de les subvencions, d’acord amb l’article 8 
de la LGS, s’hauria d’establir un termini relativament curt entre la concessió de la 
subvenció i la publicació. En aquest sentit, pot servir d’orientació el termini establert 
per l’article 30 del RLGS, que no té caràcter bàsic, segons el qual les subvencions 
concedides han de ser publicades durant el mes següent a cada trimestre natural i la 
publicació ha d’incloure totes les subvencions concedides en aquest període. 


Mentre no hi hagi aquest desenvolupament reglamentari, la Sindicatura recomana al 
Departament de Cultura que la publicació de les subvencions concedides pel mateix 
Departament i per les entitats que en depenen es faci en un termini de temps rao
nable. 


1. Nivell de significació del 5% (nivell de confiança d’un 95%) i un marge d’error del ±2,70% sota el supòsit que 
el paràmetre objecte d’estudi (percentatge de subvencions no publicades correctament en el DOGC) és igual 
al 2% (el que significa emprar un nivell de risc molt baix). 
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La Resolució 62/X, de l’11 d’abril del 2013, del Parlament de Catalunya (publicada en el 
DOGC 6372, del 9 de maig del 2013), “[...] insta el Govern a seguir les recomanacions de 
l’Informe de fiscalització 23/2012 i, especialment, a desplegar per reglament l’article 18 de 
la Llei 38/2003, general de subvencions, abans de la fi del 2013 per a fer efectiu el com
pliment del principi de transparència, i a establir un termini relativament curt entre la con
cessió de la subvenció i el dia en què es publica. En tot cas, aquesta informació s’ha de 
publicar trimestralment.” 


Fins al juliol del 2014, el Govern no ha aprovat cap reglament en aquest sentit. 


L’ICEC i l’OSIC no han publicat trimestralment les subvencions concedides, tot i que s’ob
serva una lleugera millora respecte dels terminis en què es van publicar les subvencions 
atorgades el 2010 i el 2011. 


3. CONCLUSIONS 


L’ICEC i l’OSIC han publicat les subvencions atorgades en els exercicis 2012 i 2013 a 
finals d’any o dins els primers cinc mesos de l’exercici següent.  


El Govern no ha portat a terme el desenvolupament reglamentari de l’article 18 de la LGS, 
fet que incompleix la Resolució 62/X del Parlament de Catalunya, per la qual cosa no exis
teix un termini per a la publicació de les subvencions concedides.  


Mentre no hi hagi aquest desenvolupament reglamentari, la Sindicatura recomana al De
partament de Cultura que la publicació de les subvencions concedides es faci en un 
termini de temps raonable respecte del moment de la concessió, amb l’objectiu de complir 
el principi de transparència. 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 2 de setembre del 2014 al Departament de Cultura i al Departament d’Economia i 
Coneixement. 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, el Departament d’Economia i Coneixe
ment ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de 
Comptes número 3444, de data 22 de setembre del 2014, que es transcriu literalment a 
continuació: 
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Generalitat de Catalunya 
El conseller d’Economia 
i Coneixement 


Sr. Jordi Pons Novell 
Síndic 
Sindicatura de Comptes 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 


Benvolgut síndic, 


En resposta al vostre escrit amb data 2 de setembre de 2014, número de registre de 
sortida 05931/2014, us trameto adjuntes les al·legacions al Projecte d’informe 
26/2014-D, referent al Departament de Cultura, publicitat de les subvencions con
cedides, exercicis 2012 i 2013, signades per la interventora general. 


Així mateix, i en resposta a la vostra petició, també us fem arribar aquestes al·le
gacions per correu electrònic en fitxer de Word. 


Atentament, 


Andreu Mas-Colell 


Barcelona, 22 de setembre de 2014 


AL·LEGACIONS A L’ESBORRANY D’INFORME 17/2012-G DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES 


PROPOSTA: Esborrany d’Informe 26/2014-D de la Sindicatura de Comptes: Publicitat 
de les subvencions concedides. Exercicis 2012-2013. 


AL·LEGACIONS: 


Les presents al·legacions s’efectuen amb relació als apartats 2.4 Seguiment de Re
comanacions i 3 Conclusions, de l’esborrany d’Informe 26/2014-D de la Sindicatura 
de Comptes. 


Ambdós apartats fan referència a l’informe 23/2012, referit a la publicitat de les sub
vencions concedides pel Departament de Cultura en els exercicis 2010 i 2011, que 
inclou la recomanació següent: 


“La Sindicatura recomana que el Govern, a través del Departament d’Economia i 
Coneixement, desenvolupi reglamentàriament l’article 18 de la LGS. En opinió de la 
Sindicatura, per al compliment efectiu del principi de transparència, que és un dels 
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principis als quals s’ha d’ajustar la gestió de les subvencions, d’acord amb l’article 8 de 
la LGS, s’hauria d’establir un termini relativament curt entre la concessió de la subvenció 
i la publicació. En aquest sentit, pot servir d’orientació el termini establert per l’article 30 
del RLGS, que no té caràcter bàsic, segons el qual les subvencions concedides han de 
ser publicades durant el mes següent a cada trimestre natural i la publicació ha 
d’incloure totes les subvencions concedides en aquest període. 
Mentre no hi hagi aquest desenvolupament reglamentari, la Sindicatura recomana al De
partament de Cultura que la publicació de les subvencions concedides pel mateix 
Departament i per les entitats que en depenen es faci en un termini de temps raonable.” 


A banda, també es fa referència a la Resolució 62/X, de l’11 d’abril del 2013, del 
Parlament de Catalunya (publicada en el DOGC 6372, del 9 de maig del 2013), “[...] 
que insta el Govern a seguir les recomanacions de l’Informe de fiscalització 23/2012 i, 
especialment, a desplegar per reglament l’article 18 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, abans de la fi del 2013 per a fer efectiu el compliment del principi de 
transparència, i a establir un termini relativament curt entre la concessió de la sub-
venció i el dia en què es publica. En tot cas, aquesta informació s’ha de publicar 
trimestralment.” 


COMENTARI 


La normativa catalana ha establert l’obligació de donar publicitat a les subvencions a 
partir determinat import, però és cert com recomana la Sindicatura de Comptes que 
no ha establert un termini de temps i fins a la data actual no s’ha tramitat en aquest 
sentit un desplegament normatiu en l’àmbit de la Generalitat de l’article 18 de la Llei 
General de subvencions. Malgrat no ser obligatori el termini indicat en l’esmentat arti
cle, amb caràcter general els òrgans gestor l’utilitzen el termini orientatiu per realitzar 
les publicacions. 


També cal tenir en compte que en data 22 de juliol de 2014, es va aprovar l’“Acord 
de Govern 110/2014, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels 
procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència com
petitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic”, que en 
virtut dels apartats 11, 12.3, 13, i especialment del 14 sobre la publicitat, es dóna 
compliment parcial a les recomanacions efectuades en el sentit de dur a terme el 
desplegament de l’article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions atès que si 
bé, un acord de Govern no té naturalesa de Reglament, sí que es pot aplicar direc
tament amb aquesta finalitat. 


En aquest moment s’ha posat en marxa un grup de treball que prepara un desen
volupament reglamentari de la Llei de finances públiques en els aspectes relacionats 
amb la justificació de subvencions, i malgrat no correspondre a la matèria en concret 
es proposarà introduir una referència normativa al termini de publicació. 


També es proposa en aquest sentit que quan es tramiti la propera Llei de mesures 
s’inclogui l’esmentat de desplegament normatiu del termini. 


La interventora general 


Mireia Vidal i Orti 


Barcelona, 19 de setembre de 2014 
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Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, el Departament de Cultura ha enviat 
resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes número 
3593, de data 26 de setembre del 2014, que es transcriu literalment a continuació: 


Generalitat de Catalunya



Departament de Cultura 

Secretaria General 


Sr. Jordi Pons i Novell

Síndic 

Sindicatura de Comptes de Catalunya



Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



R/N: K0641 G0611 


Benvolgut Síndic, 


D’acord amb la vostra petició, acusem recepció del projecte d’informe 26/2014-D 
sobre la publicitat de les subvencions concedides pel Departament de Cultura, 
durant els exercicis 2012 i 2013. 


Aquest document ha estat revisat per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i 
l’Institut Català de les Empreses Culturals, i atès que durant el mes de juliol ja se’ls va 
fer arribar una versió provisional i van traslladar-vos els comentaris pertinents, no 
tenim en aquest moment cap al·legació a formular. 


Entenem que és important seguir la recomanació de publicar trimestralment les sub
vencions concedides, i estem treballant per fer-ho així. 


Cordialment, 


Pilar Pifarrer i Matas 

Secretària general 



Barcelona, 19 de setembre de 2014 
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4.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


El text del projecte d’informe no s’ha modificat perquè s’entén que les al·legacions tra
meses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment. 


L’Acord de Govern 110/2014, esmentat en les al·legacions del Departament d’Economia i 
Coneixement, no fa referència a cap termini per a la publicació en el DOGC de les sub
vencions atorgades d’import igual o superior a 3.000 €. 
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