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

1.10. Resolucions

Resolució 888/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el control de l’actuació de l’empresa privada que gestiona a 
Barcelona el lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacionals 
procedents de Regesa
Tram. 250-01237/10
Adopció p. 19

Resolució 889/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adequació de la carretera B-204
Tram. 250-01275/10
Adopció p. 19

Resolució 890/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el servei de trens de rodalia en dies de festa local a Barce-
lona
Tram. 250-01282/10
Adopció p. 20

Resolució 891/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la neteja de les rieres de Vacaris ses
Tram. 250-01291/10
Adopció p. 20

Resolució 892/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment de la reserva de places d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’estació 
de tren de Vacarisses-Torreblanca
Tram. 250-01292/10
Adopció p. 20

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 representativitat de les organit-
zacions professionals agràries
Tram. 200-00031/10
Rectificació del text presentat p. 21

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Projecte de llei de mesures en matèria de transpa-
rència i accés a la informació pública
Tram. 200-00035/10
Rectificació del text presentat p. 21

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 22

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de segona 
modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
Tram. 203-00015/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 22

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport a les manifestaci-
ons prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució de condemna de les accions 
contra els drets humans a Veneçuela
Tram. 250-01302/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse 
dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10
Esmenes presentades p. 25

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
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució de condemna de les actua-
cions de la Brigada d’Informació de la policia de l’Estat amb 
relació als jutges i magistrats partidaris del dret a decidir
Tram. 250-01352/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’Escola El Calderí, de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-01353/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25
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Proposta de resolució sobre la retirada i el tracta-
ment de les terres contaminades del parc del Nord, de Sa-
badell
Tram. 250-01354/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució de solidaritat amb el Parla-
ment i el Govern de les Illes Canàries amb relació a la convo-
catòria d’una consulta sobre les prospeccions petrolíferes a 
les costes canàries
Tram. 250-01355/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’atac contra els siste-
mes informàtics de la Generalitat durant la jornada del 9 de 
novembre
Tram. 250-01356/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la licitació pública del 
servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 250-01357/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el sanejament del dèfi-
cit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 a l’Es-
cola Pia de Calella
Tram. 250-01359/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la situació dels parcs 
científics i tecnològics
Tram. 250-01360/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el servei de vigilància 
diària del CAP Constantí
Tram. 250-01361/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el preu de les guàrdies 
mèdiques
Tram. 250-01362/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la retirada del decret 
de creació del Consell Social de la Cultura
Tram. 250-01363/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una 
passarel·la i d’un pas de vianants a la carretera C-58 al pas 
per Vacarisses
Tram. 250-01364/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 741/X, sobre les mesures per a evitar l’intrusisme 
en l’àmbit del transport de persones
Tram. 250-01365/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla 
estratègic de salut mental
Tram. 250-01366/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la continuïtat del grup 
Neoelectra i sobre l’aplicació del Fons europeu agrícola de 
desenvolupament rural
Tram. 250-01367/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’aeròdrom d’Alfés
Tram. 250-01368/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les unitats de segure-
tat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01369/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me jurídic sobre la licitació del servei d’atenció i gestió de 
trucades d’urgència 112 a l’Hospitalet de Llobregat i Reus
Tram. 250-01370/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre els operadors de llan-
çadora de projectils viscoelàstics dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01371/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el Servei de Cirurgia 
Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-01372/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tú-
nel a la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost
Tram. 250-01373/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la presentació a la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats de dos informes sobre 
els projectes de pilotatge i el procés de generalització del 
servei comunitari
Tram. 250-01375/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní d’A noia
Tram. 250-01376/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre les unitats d’investiga-
ció del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01377/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la restitució de les 
aportacions econòmiques municipals per a la construcció 
d’un institut a Castelldefels
Tram. 250-01378/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30
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Proposta de resolució sobre la carretera C-26 entre 
Ripoll i Berga
Tram. 250-01379/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
tocol per a garantir les necessitats alimentàries dels alum-
nes de secundària que no disposen de servei de menjador 
escolar
Tram. 250-01380/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’ús de les llengües ofi-
cials en els processos electorals i participatius
Tram. 250-01381/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la tramitació del Pla 
rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap 
de Creus
Tram. 250-01382/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la reorganització de di-
verses estructures sanitàries del Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la retribució als autors 
pels préstecs de llurs obres en determinats establiments 
públics
Tram. 250-01384/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la revisió de l’ordre re-
lativa als criteris per a determinar la capacitat econòmica 
dels beneficiaris de les prestacions de servei no gratuïtes
Tram. 250-01385/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el nom del museu del 
Futbol Club Barcelona
Tram. 250-01386/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la demanda a la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre de la fixació del cabal de 
manteniment dels trams del Segre d’acord amb la Directiva 
marc de l’aigua
Tram. 250-01387/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre els expedients sanci-
onadors incoats contra els mitjans de comunicació que no 
van emetre la campanya institucional del procés participatiu 
del 9 de novembre
Tram. 250-01388/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el procés de tramita-
ció de la licitació del servei d’atenció de trucades d’urgència 
del 112
Tram. 250-01389/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sa-
badell
Tram. 250-01390/10
Presentació p. 36

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
24/2014, sobre l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, cor-
responent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00040/10
Presentació p. 37
Termini per a proposar compareixences p. 37

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
25/2014, sobre la gestió econòmica dels centres docents 
públics del Departament d’Ensenyament, corresponent al 
2011
Tram. 256-00041/10
Presentació p. 38
Termini per a proposar compareixences p. 38

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions 
d’activitat i les retribucions dels directius del sector sanitari
Tram. 300-00247/10
Presentació p. 38

Interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic
Tram. 300-00248/10
Presentació p. 38

Interpel·lació al Govern sobre transparència i con-
tractació en el sistema sanitari
Tram. 300-00249/10
Presentació p. 39

Interpel·lació al Govern sobre el seu paper en el pro-
jecte BCN World
Tram. 300-00250/10
Presentació p. 39

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut
Tram. 300-00251/10
Presentació p. 39

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
Tram. 300-00252/10
Presentació p. 39

Interpel·lació al Govern sobre la integració tarifària 
al Ripollès, a Osona i al Berguedà i sobre l’acord de finança-
ment de l’Autoritat del Transport Metropolità
Tram. 300-00253/10
Presentació p. 40

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat de la gent 
gran
Tram. 300-00254/10
Presentació p. 40

Interpel·lació al Govern sobre l’acord de lliure co-
merç i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units 
(TTIP)
Tram. 300-00255/10
Presentació p. 40

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de 
l’infant
Tram. 360-00016/10
Tramitació en Comissió p. 40
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4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00027/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 41

Resolució de la presidència del Parlament per la 
qual es fa pública la renúncia de Valentí Puig i Mas a la con-
dició de membre del Plenari del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts
Comunicació p. 41

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 406-00005/10
Ratificació de la presidenta p. 41

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 662/X, so-
bre els impresos de sol·licitud d’arbitratge davant la Junta 
Arbitral de Consum de Catalunya
Tram. 290-00592/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 41

Control del compliment de la Resolució 708/X, sobre 
el garantiment de l’activitat econòmica sostenible al Bages 
i l’aplicació del Pla Phoe nix
Tram. 290-00637/10
Sol·licitud de pròrroga p. 42
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 42

Control del compliment de la Resolució 709/X, so-
bre la sol·licitud de Red Eléctrica de España de substituir els 
conductors de la línia elèctrica entre Moralets i el Pont de 
Suert per conductors de tipus dúplex
Tram. 290-00638/10
Sol·licitud de pròrroga p. 42
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 42

Control del compliment de la Resolució 713/X, so-
bre l’augment dels casos de violència masclista a Catalunya
Tram. 290-00642/10
Sol·licitud de pròrroga p. 43
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 43

Control del compliment de la Resolució 716/X, so-
bre la plantilla del Gran Teatre del Liceu
Tram. 290-00645/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 717/X, so-
bre l’ús de la toponímia a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 290-00646/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 752/X, so-
bre el protocol de dotació i especificació dels mitjans tèc-
nics i materials de la brigada mòbil i de les àrees regionals 
de recursos operatius
Tram. 290-00676/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 44

Control del compliment de la Resolució 753/X, so-
bre la planificació d’equipaments, comandaments i disposi-
tius de seguretat pública
Tram. 290-00677/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 44

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 117/X, sobre les 
llars d’infants
Tram. 390-00117/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 45

Control del compliment de la Moció 126/X, sobre 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Tram. 390-00126/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 45

Control del compliment de la Moció 127/X, sobre 
l’economia del tercer sector
Tram. 390-00127/10
Sol·licitud de pròrroga p. 47
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 47

Control del compliment de la Moció 128/X, sobre 
les mesures per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les en-
titats socials
Tram. 390-00128/10
Sol·licitud de pròrroga p. 48
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 48

Control del compliment de la Moció 154/X, sobre 
les mesures econòmiques per a l’exercici pressupostari del 
2015
Tram. 390-00154/10
Designació de la Comissió competent p. 48

Control del compliment de la Moció 155/X, sobre la 
presentació dels pressupostos de la Generalitat per al 2015
Tram. 390-00155/10
Designació de la Comissió competent p. 48

Control del compliment de la Moció 156/X, sobre 
les garanties jurídiques i la tutela dels drets fonamentals de 
la població immigrant a Catalunya
Tram. 390-00156/10
Designació de la Comissió competent p. 48

Control del compliment de la Moció 157/X, sobre el 
9 de novembre i l’obertura d’un procés constituent
Tram. 390-00157/10
Designació de la Comissió competent p. 48

Control del compliment de la Moció 158/X, sobre 
les accions polítiques i judicials per a no pagar el deute amb 
el projecte Castor
Tram. 390-00158/10
Designació de la Comissió competent p. 48

Control del compliment de la Moció 159/X, sobre 
l’atenció primària de salut
Tram. 390-00159/10
Designació de la Comissió competent p. 49

Control del compliment de la Moció 160/X, sobre 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 390-00160/10
Designació de la Comissió competent p. 49

Control del compliment de la Moció 161/X, sobre la 
informació relativa als efectes del procés d’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 390-00161/10
Designació de la Comissió competent p. 49

Control del compliment de la Moció 162/X, sobre la 
pobresa i la desigualtat
Tram. 390-00162/10
Designació de la Comissió competent p. 49

Control del compliment de la Moció 163/X, sobre 
l’educació en el lleure
Tram. 390-00163/10
Designació de la Comissió competent p. 49
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre la regulació dels centres formatius per als joves 
que no han acabat els estudis bàsics i sobre la col·laboració 
amb la Fundació El Llindar
Tram. 354-00358/10
Sol·licitud i tramitació p. 49

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02320/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença d’una representació 
de la fundació El Llindar amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02321/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació la Carena amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02322/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02323/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02324/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02325/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’Àfrica Blanco, repre-
sentant d’Avalot, amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02326/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02327/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Escola Pia de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02328/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02329/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació professi-
onal de Catalunya
Tram. 352-02330/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02331/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02332/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Xavier Casares i 
Martínez, president del Consell Català de Formació Profes-
sional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02333/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02334/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02335/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02336/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02337/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02338/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02339/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02340/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02341/10
Sol·licitud p. 52
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02342/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02343/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Montse Tarridas i 
Lucía Albardíaz, en representació de les escoles Fàsia, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació professi-
onal de Catalunya
Tram. 352-02344/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Josep Codina, di-
rector general de l’Escola Joviat, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02345/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02389/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Estudiants amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02390/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02391/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació pro fessional de Catalunya
Tram. 352-02392/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02393/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02394/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02395/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02396/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02397/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Lourdes Esteban, 
directora de Formació i Ocupació de Pimec, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02398/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02399/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació El Llindar amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02400/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de les associacions de mares i pares de les Escoles Fàsia 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02401/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença del responsable de la 
formació dual i les cambres de la Federació Alemanya de 
Sindicats (DGB) amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02402/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Centres Públics de Formació Professio-
nal del País Basc amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02403/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Tobias Wolfgarten, 
en representació de l’Oficina Alemanya per a la Cooperació 
Internacional en Educació i Formació Professional, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02404/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
del Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura 
del Govern Basc especialitzada en projectes d’aprenentatge 
al llarg de la vida, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02405/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’Aina Vidal, politòloga 
de la Universitat Autònoma de Barcelona especialitzada en 
temes de formació i responsable d’organització d’Acció Jo-
ve, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02406/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Xavier Farriols, im-
pulsor de plans de transició al treball, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02407/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Jaume Burniol, en 
representació de la Fundació Lacetània, amb relació al Pro-
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jecte de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02408/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Francesc Ranchal, 
en representació del Consell Superior d’Avaluació del Sis-
tema Educatiu, amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02409/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Francesc Roca, di-
rector de l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02410/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Tomás Segundo, 
coordinador del Centre Integral de la Garrotxa, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02411/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’Isidre Garcia, direc-
tor de l’Institut Salvador Seguí, de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02412/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Paco Puerto amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02413/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’Antoni Garcia, res-
ponsable de Formació Professional de l’Institut Can Vilu-
mara, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02414/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Josep Francí, ex-
director general de Formació Professional i director de Dele-
gacions de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02415/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Rafael Merino, en 
representació del Grup de Recerca en Educació i Treball de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 352-02416/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Maribel Garcia, en 
representació del Grup de Recerca en Educació i Treball de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 352-02417/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Jean Salles, secre-
tari general de la Cambra d’Arts i Oficis dels Pirineus Orien-
tals, a Perpinyà, amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02418/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Carles Martínez, 
catedràtic d’institut jubilat i expert en formació professional 
i qualificacions, amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02419/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Roser Bertran, di-
rectora de projectes de Kreanta i experta en formació pro-
fessional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02420/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença del director general de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Es-
pecial amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02486/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Xavier Casares 
Martínez, president del Consell Català de Formació Profes-
sional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02487/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’Olga Campmany, di-
rectora del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02488/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença del secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02489/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Francesc Solé, ca-
tedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02490/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Lola López, econo-
mista, amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02491/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Josep Francí, ex-
pert en formació professional i director de delegacions de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02492/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Xavier Ferrer, eco-
nomista i coordinador del Club de Prospectiva del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02493/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’Anna Mates, direc-
tora de Formació de la Fundació Eduard Soler, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02494/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Francesc Roca, di-
rector de l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació 
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al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02495/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Oficina de l’Organització Internacional del Treball a Es-
panya amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02496/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02497/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02498/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02499/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02500/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02501/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Francesc Castella-
na, president de la Fundació Utopia, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02502/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Jaime López Cos-
sio, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xun-
ta de Galicia, amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualifi cació professional de Catalunya
Tram. 352-02503/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Thomas Giessler, 
responsable de Formació Dual, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02504/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de les associacions de mares i pares de les Escoles Fàsia 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02505/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02506/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Pro-

jecte de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02507/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02508/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02509/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02510/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02511/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02512/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Junta de Directors de Centres Públics de Formació 
Professional amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02513/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, en re-
presentació de la Fundació Cirem, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02514/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Thomas Giessler, 
responsable de Formació Dual, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02515/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Jordi Vaquer, direc-
tor de l’Open Society Foundations a Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a 
introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i 
expresidentes de la Generalitat
Tram. 352-02517/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’Òscar Roca Safont, 
cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació 
dels drets i l’estatut dels expresidents i expresidentes de la 
Generalitat
Tram. 352-02518/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’Eugenio Astigar-
raga, professor de la Facultat d’Humanitats i Ciències de 
l’Educació de la Universitat de Mondragon i de Tknika, Cen-
tre d’Innovació per a la Formació Professional del Govern del 
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País Basc, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02519/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de dos representants 
de la Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02520/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02521/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovi-
ra, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut 
dels expresidents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 352-02522/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu 
i Vilamala, cap d’estudis de ciència política i de l’Administra-
ció de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir 
la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i expresi-
dentes de la Generalitat
Tram. 352-02523/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Ferran Requejo i 
Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut 
dels expresidents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 352-02524/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Joan Vintró i Cas-
tells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i 
l’estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 352-02525/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Escoles per a les Bones Pràctiques a la Forma-
ció Professional amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02541/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Salvador Alemany, 
president del Consell Assessor per a la Reactivació Econò-
mica i el Creixement, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02542/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Miquel Valls, pre-
sident de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02543/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Josep González, 
president de Pimec, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02544/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Joaquim Gay de 
Montellà, president de Foment del Treball Nacional, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02545/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Joan Carles Galle-
go, secretari general de Comissions Obreres, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02546/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Josep Maria Álva-
rez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballa-
dors, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02547/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, director 
de la Fundació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a 
la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02548/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Nicolau Galdeano, 
inspector de formació professional, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02549/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Jordi Oliveres, ex-
president de la Comissió del Sistema de Formació i Qualifi-
cació Professional de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02550/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Francesc Solà, ex-
president de la Fundació Eduard Solé, amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02551/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Ricard Coma Mon-
toro, director de l’Escola Pia Diputació i exgerent de la Fun-
dació BCN Formació Professional, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02552/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Juanjo García, pre-
sident de l’Associació de Directius de l’Educació Pública de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02553/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Francesc Roca, di-
rector de l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02554/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Jordi Vilarrubí, di-
rector de l’Institut Santa Eugènia, de Girona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02555/10
Sol·licitud p. 65
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Proposta de compareixença d’una representació 
del projecte DIDàctica amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02556/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’Anna Mates, direc-
tora de formació de la Fundació Eduard Solé, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02557/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Joan Ramon Dul-
cet, consultor de formació professional de la Fundació Es-
cola Cristiana de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02558/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de José Abascal, di-
rector de l’Institut Salesians de Sarrià, amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02559/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Manuel Cermerón, 
director general d’Aqualogy, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02560/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Manel Xifra, presi-
dent de Comexi Group, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02561/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’Antonio Condal To-
màs, director de Recursos Humans de la Corporació Ali-
mentària Guissona, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02562/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02563/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Lourdes Esteban, 
directora de Formació i Ocupació de Pimec, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02564/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’Imma Estivill Bal-
sells, presidenta de la sectorial Serveis Ocupacionals i de 
Qualificació de Pimec, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02565/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02566/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02567/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02568/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02569/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació al Projecte de llei de formació i qua-
lificació professional de Catalunya
Tram. 352-02570/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Luis Pérez, direc-
tor de Relacions Institucionals de Randstad, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02571/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’Òscar Valiente, ex-
pert en formació professional de la Fundació Jaume Bofill, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02572/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’Adrià Zancajo, pro-
fessor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de 
la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02573/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de Formació Professional amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02574/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació BCN Formació Professional amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02575/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02576/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació professi-
onal de Catalunya
Tram. 352-02577/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02578/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb relació 
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al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02579/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Centres d’Ensenyament Privat no Con-
certats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02580/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02581/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02582/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02583/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02584/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’Alba Alfageme, co-
ordinadora de la Unitat de Suport a l’Atenció de Víctimes, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè pre-
senti l’estudi «Els homicidis per violència masclista a Cata-
lunya 2008-2012»
Tram. 356-00915/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comissió promotora de la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè valori les aportacions de les orga-
nitzacions i els grups socials en el tràmit de compareixences 
del procediment legislatiu d’aquesta proposició de llei
Tram. 356-00916/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació El Llindar davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats perquè informi sobre la col·laboració del De-
partament d’Ensenyament amb la Fundació per a crear una 
nova modalitat formativa en centres de segona oportunitat
Tram. 356-00924/10
Sol·licitud p. 70

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

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’estra-
tègia industrial i els programes de desenvolupament
Tram. 355-00157/10
Substanciació p. 70

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00176/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 70

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

Compareixença de Carme Borbonès Brescó, presi-
denta de Càritas Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00468/10
Substanciació p. 71

Compareixença del director de la Fundació Arrels 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00476/10
Substanciació p. 71

Compareixença de Núria Carrera i Comes, degana 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00482/10
Substanciació p. 71

Compareixença de Jaume Botey Vallès, professor 
d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, en re-
presentació de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00483/10
Substanciació p. 71

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00485/10
Substanciació p. 71

Compareixença d’una representació de Justícia i 
Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 353-00486/10
Substanciació p. 71

Compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, director 
de la Fundació Privada Trinijove i president de la Xarxa Euro-
pea d’Empreses d’Inserció Social, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00498/10
Substanciació p. 72

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya
Tram. 353-00513/10
Substanciació p. 72

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00525/10
Substanciació p. 72
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Compareixença de Jordi Merino Urbano, president 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00584/10
Substanciació p. 72

Compareixença de Núria Ramon, presidenta del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00585/10
Substanciació p. 72

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’Entitats contra el Càncer amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00601/10
Substanciació p. 72

Compareixença d’una representació del Consell de 
la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00610/10
Decaïment p. 72

Compareixença de l’Ens de Comunicació Associa-
tiva amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00616/10
Decaïment p. 73

Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00621/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola contra el Càncer amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 353-00638/10
Substanciació p. 73

Compareixença de Miquel Vilardell, president del 
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sis-
tema Sanitari, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la seva tasca d’assessorament al Govern en matèria 
de salut
Tram. 357-00078/10
Substanciació p. 73

Compareixença del director general d’Acció Cívica 
i Comunitària davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre el grau de desenvolupament i assoli-
ment d’objectius del Pla integral del poble gitano
Tram. 357-00659/10
Substanciació p. 73

Compareixença de Mario Granados, membre de 
l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de 
Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
explicar la situació dels professionals de l’àmbit de les polí-
tiques de joventut
Tram. 357-00695/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Esplais Catalans (Esplac) davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut per a informar sobre la situació dels es-
plais i l’educació en el lleure
Tram. 357-00751/10
Substanciació p. 73

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
Substanciació p. 73

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
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de Pimec Co-
merç davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00813/10
Substanciació p. 74

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
Substanciació p. 74

Compareixença de Jordi Pujol i Soley, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00838/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Jordi Pujol i Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00839/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’Oleguer Pujol i Ferrusola davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00840/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’Oriol Pujol i Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00841/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Marta Ferrusola Lladós davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00842/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Pere Pujol Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00843/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Josep Pujol Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00844/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Marta Pujol Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00845/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Ramon Gironès Pagès davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00846/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Mercè Gironès Riera davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00847/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75
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Compareixença de Joan Anton Sánchez Carreté, 
assessor fiscal, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00848/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Ramon Pedrós Martí, excap 
del Gabinet de Premsa de Presidència entre els anys 1988 i 
1998, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00849/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Gustavo Buesa Ibáñez, presi-
dent de GBI Services, SA, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00850/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Sergi Alsina Jimenez, d’Alta 
Partners, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00851/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Luis Delso Heras, president 
d’Isolux Corsán, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00852/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Laura Cutillas Santillan, de Fo-
cio, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00853/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Josep Mayola Comadira, em-
presari de Servitransfer, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00854/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’Alejandro Guerrero Kandler, em-
presari de Life Mataró, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00855/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de María Jesús Muro Sebastián, 
sòcia de la divisió de consultoria d’Iberaudit Kreston, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00856/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Pedro Navarrete Sanz, expre-
sident de Sony Espanya i exvicepresident de Sony Europa, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00857/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de David Ruiz Ramírez, de Promo-
palamós, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00858/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Ramon Cierco, de Banca Pri-
vada d’Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00859/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’Higini Cierco Noguer, president 
de Banca Privada d’Andorra, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00860/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de José Matas Zapatas, ex tinent 
coronel de la Guàrdia Civil, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00861/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Manel Cerqueda Donadeu, pre-
sident d’Andbank, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00862/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Jordi Comas Planas, conseller 
delegat d’AndBank, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00863/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Josep Costa i Solà, inspector 
d’hisenda, director de l’Administració Tributària d’Andorra 
i exdirector de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00864/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Jorge Fernández Díaz , ministre 
d’Interior, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00865/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Cristóbal Montoro Romero, 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00866/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Jorge Moragas Sánchez, cap 
de gabinet del president del Govern espanyol, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00867/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’Ignasi Cosidó Gutiérrez, director 
general de la Policia Nacional, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00868/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Félix Sanz Roldán, director del 
Centre Nacional d’Intel·ligència, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00869/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Manuel Vázquez López, comis-
sari en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal 
de la Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00870/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de José Zaragoza Alonso, diputat a 
les Corts Generals i exsecretari d’organització del Partit dels 
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Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00871/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’Alícia Sánchez-Camacho, sena-
dora, diputada i presidenta del Partit Popular de Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00872/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Francisco Marco Fernández, di-
rector de l’agència Método 3, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00873/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Lluïsa Bruguer, exgerent del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00874/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Victoria Álvarez Martín, sòcia 
de Partners Consulting Funding, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00875/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença del síndic de greuges davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00876/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença del síndic major de la Sindicatura 
de Comptes davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00877/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00878/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’Albert Lamarca i Marquès, presi-
dent de la Comissió Jurídica Assessora, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00879/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00880/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de Ferran Tarradellas, cap de la re-
presentació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00881/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevi-
la, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00882/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de Fernando Bermejo Cabrero, fis-
cal, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00883/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Carlos Jiménez Villarejo, exfis-
cal anticorrupció de la Fiscalia de l’Estat, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00884/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de José María Mena Álvarez, exfis-
cal superior de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00885/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, 
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00886/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de José María Romero de Tejada, 
fiscal superior de Catalunya, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00887/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’una representació de Jutges per 
la Democràcia davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00888/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Jesús María Silva Sánchez, ad-
vocat i catedràtic de dret penal, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00889/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Ramón Álvarez de Miranda Gar-
cía, president del Tribunal de Comptes, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00890/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Carles Sumarroca i Cuixet, pre-
sident d’honor de Comsa Emte, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00891/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Carles Sumarroca Claverol, vi-
cepresident de Comsa Emte, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00892/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Josep Cornadó Mateu, presi-
dent de Copisa, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00893/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Xavier Tauler Ferre, conseller 
delegat de Copisa, davant la Comissió d’Investigació so-
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bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00894/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Xavier Corominas Riera , arqui-
tecte i urbanista, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00895/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de Fomento 
de Construcciones y Contratas, SA, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00896/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Sergi Pastor Colldeforns, ex 
executiu en cap d’Upprime Energy, Ficosa Internacional, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00897/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Xavier Pujol Artigas, de Ficosa, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00898/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Ricard Puignou Vigo, de Certio, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00899/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Luis Fernando Guerra, soci i di-
rector de Deloitte Abogados, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00900/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Carlos Mas Ivars, president de 
PricewaterhouseCoopers España, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00901/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Teresa M. Pitarch i Albós, direc-
tora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació 
Pública, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00902/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Maria Petra Saíz Antón, presi-
denta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de 
l’Administració Local, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00903/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Mireia Vidal Ortí, interventora 
general de l’Administració de la Generalitat, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00904/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Juan Antonio Gallo Sallent, ex-
director de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals 
de Catalunya i president del Tribunal Català de Contractes 

del Sector Públic, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00905/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Jaume Segalà i Torre, cap de 
la Inspecció de l’Agència Tributària a Catalunya, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00906/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Joan Colom i Naval, síndic de 
comptes, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00907/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Josep Maria Portabella, inter-
ventor general de la Generalitat, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00908/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Daniel Fernández González, ex-
secretari d’organització del Partit dels Socialistes de Catalu-
nya i diputat al Parlament de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00909/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Manuel Bustos Garrido, exalcal-
de de Sabadell, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00910/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de María Elena Pérez García, al-
caldessa de Montcada i Reixac, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00911/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Francesc Bustos Garrido, regi-
dor de Sabadell, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00912/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Jordi Soriano José, exportaveu 
del Partit Popular a Sabadell, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00913/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de María Dolores de Cospedal 
García, secretària general del Partit Popular, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00914/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’Ángel Acebes Paniagua, ex-
ministre d’Interior, ex secretari general del Partit Popular i 
membre del consell d’administració d’Iberdrola, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00915/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Pedro Solbes Mira, exministre 
d’Economia, excomissari europeu i conseller d’Enel, davant 
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la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00916/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Luis Bárcenas Gutiérrez, extre-
sorer i exsenador del Partit Popular, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00917/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’Álvaro Lapuerta Quintero, extre-
sorer i exdiputat per La Rioja del Partit Popular, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00918/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’Enrique Lacalle, director de Bar-
celona Meeting Point, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00919/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de José Pérez Fernández, presi-
dent de Banco de Madrid, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00920/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Josep Tous Andreu, ex coordi-
nador general i ex vicepresident de la Diputació de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00921/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Javier Nart Peñalver, eurodi-
putat de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00922/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Ernesto Ekaizer, periodista, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00923/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Félix Martínez, periodista, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00924/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Jordi Oliveres, periodista, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00925/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Siscu Baiges, periodista, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00926/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Enric González, periodista, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00927/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Jaume Reixac Riba, periodista, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00928/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Antonio Franco, periodista, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00929/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Antonio Fernández, periodista, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00930/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Josep Maria Ureta, periodista, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00931/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’Hervé Falciani, enginyer informà-
tic, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00932/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Julio Ransés Pérez, president 
de l’Organització Professional d’Inspectors d’Hisenda de 
l’Estat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00933/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de José María Mollinedo, secretari 
general del Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00934/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Francisco Valencia, exdirector 
del Departament d’Inspecció Financera i Tributària, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00935/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Juana María Lázaro Ruiz, exdi-
rectora de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00936/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Santiago Menéndez Menéndez, 
director de l’Agència Tributària, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00937/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Gonzalo García de Castro, de-
legat de l’Agència Tributària a Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00938/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Lluís Franco Sala, expresident 
de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00939/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87
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Compareixença d’Iu Pijoan Font, director general 
de Tributs, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00940/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Teresa Ribas i Algueró, directo-
ra de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00941/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Sílvia Cano Arteseros, gerent de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00942/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Margarita García-Valdecasas 
Salgado, inspectora en cap de l’Oficina Nacional d’Investi-
gació del Frau, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00943/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Luis María Sánchez González, 
director d’inspeccions de l’Agència Tributària de Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00944/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença del responsable de la gestió de 
grans patrimonis de «la Caixa» davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00945/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença del responsable de la gestió de 
grans patrimonis de Banc Sabadell davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00946/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença d’Antonio Garrigues Walker, mem-
bre del Comitè Executiu de Transparència Internacional 
Espanya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00947/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Rafael Fontana, president exe-
cutiu de Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00948/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de José Ignacio Conde-Ruiz, ex di-
rector executiu de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplica-
da, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00949/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Llorenç Maristany Badell, as-
sessor fiscal i president de la delegació catalana de l’Asso-
ciació Espanyola d’Assessors Fiscals, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00950/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu Buxadé, 
assessor fiscal, professor de dret tributari de la Universitat 
Pompeu Fabra i expresident de l’Associació Espanyola d’As-
sessors Fiscals, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00951/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença d’Andrew Philip Bolich, gestor de 
fons, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00952/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Helen Darbishire, directora 
d’Access Info Europe, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00953/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Ramon-Jordi Moles i Plaza, di-
rector del Centre de Recerca en Governança del Risc de la 
Universitat Autònoma de Bellaterra, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00954/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Núria Bassols i Muntada, direc-
tora del Programa de polítiques de transparència, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00955/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Silvina Bacigalupo, catedràtica 
de dret penal i membre de Transparència Internacional, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00956/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00957/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, degà del Col-
legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00958/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Joan B. Casas i Onteniente, de-
gà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00959/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Francesc Torralba Roselló, doc-
tor en filosofia i en teologia i autor del Codi ètic per a polítics, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00960/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença d’una representació de Plataforma 
per una Fiscalitat Justa davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00961/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90
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Compareixença d’una representació de Campanya 
Pobresa Zero davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00962/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença d’una representació de Tax 
Network Justice davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00963/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Universitari de Turisme i Desenvolupament Sostenible de la 
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00964/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Jesús María Lizcano Álvarez, 
president de Transparency International España, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00965/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Victoria Anderica Caffarena, co-
ordinadora d’Access Info Europe, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00966/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença d’una representació de la Comis-
saria General d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esqua-
dra davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00967/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Carme Coll, experta del Sep-
blac, Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blan-
queig de Capitals i Infraccions Monetàries, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00968/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença del director del Sepblac, Servei 
Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Ca-
pitals i Infraccions Monetàries, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00969/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de Juan Antonio Aliaga Méndez, 
responsable de prevenció del blanqueig del Consell Nacio-
nal del Notariat, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00970/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de Joan Queralt, catedràtic de 
dret penal, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00971/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença d’Esteve Ayats Domènech, d’A-
glomerats Girona, davant la Comissió d’In vestigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00972/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de Manel Hernández, exdirector 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió d’In-
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vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00973/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença del secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat davant de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat per a informar 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. 357-01017/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar 
la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2012
Tram. 359-00012/10
Substanciació p. 91

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans amb el president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribu-
nal corresponent al 2013
Tram. 359-00019/10
Substanciació p. 91

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar 
la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2013
Tram. 359-00020/10
Substanciació p. 92

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 46
Convocada per al 16 de desembre de 2014  p. 92

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Ensenya-
ment al conseller d’Economia i Coneixement
Tram. 330-00082/10
Presentació p. 93

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern i consellera de Governació i Relaci-
ons Institucionals pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00083/10
Presentació p. 93

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al conseller 
d’Interior
Tram. 330-00084/10
Presentació p. 94
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 888/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el control de l’actuació de l’em-
presa privada que gestiona a Barcelona el 
lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacio-
nals procedents de Regesa
Tram. 250-01237/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 29, 03.12.2014, DSPC-C 551

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 3 de desembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el control de legalitat 
en l’actuació de l’empresa privada que gestiona a Bar-
celona el lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacionals 
procedents de Regesa i de la Fundació Pisos de Lloguer 
(tram. 250-01237/10), presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 82612).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, sia directament en exercici 
de les competències en matèria d’habitatge i polítiques 
socials d’habitatge sia per mitjà del Consorci de l’Ha-
bitatge de Barcelona, insta el Govern a: 

a) Instar l’empresa pública Regesa a obrir amb urgèn-
cia un expedient per a determinar si l’empresa com-
pradora dels habitatges protegits situats a la travessera 
de les Corts, als carrers de la Sagrera i de Manuel San-
cho i al passeig d’Urrutia de Barcelona ha complert les 
condicions imposades pel plec de bases i l’escriptura 
reguladores de la venda i, en el cas que se’n despren-
guin incompliments, a iniciar, en el termini de sis me-
sos a comptar de la data d’avui, la corresponent acció 
judicial de resolució del contracte, i recuperar la propi-
etat i l’administració dels habitatges.

b) Continuar, simultàniament, per mitjà de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, amb la tramitació de les 
diligències prèvies del procediment sancionador, i re-
visar el contingut, les condicions i les formes d’actua-
ció que està seguint l’empresa immobiliària Colón Vi-
viendas SII, SA, filial del grup Lazora (gestionat per 
Azora Inversiones), en la selecció d’usuaris, la redac-
ció i el contingut dels contractes, la fixació de rendes 
i les despeses dels habitatges dotacionals en règim de 
lloguer a vint-i-cinc anys construïts sobre finques mu-
nicipals situades a Barcelona, en concret a la traves-

sera de les Corts, als carrers de la Sagrera i de Ma-
nuel Sancho i al passeig d’Urrutia, adquirits en règim 
de compra dels drets de superfície, i en el cas que es 
desprengui alguna possible actuació irregular, obrir el 
corresponent expedient sancionador abans de trans-
correguts sis mesos des de la data d’avui.

c) Donar tràmit de vista i audiència en la tramitació 
de les diligències prèvies al procediment sancionador 
als representants dels usuaris dels habitatges i a la Fe-
deració d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona, 
i tenir-los com a part interessada en l’expedient, als 
efectes de tenir vista i audiència i rebre notificacions 
de resolucions de l’expedient.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 889/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’adequació de la carretera B-204
Tram. 250-01275/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 29, 03.12.2014, DSPC-C 551

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 3 de desembre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’adequació de la carre-
tera B-204 (tram. 250-01275/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 88943) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 88945).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer el carril bici en tot el tram de la carretera B-204 
que encara no està adequat per a poder unir el nucli 
de Viladecans amb la platja abans de l’estiu del 2015, 
i també adequar les voreres d’aquesta carretera per a 
l’ús segur dels vianants i les bicicletes, si les disponibi-
litats pressupostàries ho permeten.

b) Instal·lar tanques protectores al tram no urbà de la 
carretera B-204 per a la seguretat dels vehicles que hi 
circulen, tenint en compte les dimensions dels vehicles 
agrícoles, tan bon punt les disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 890/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el servei de trens de rodalia en 
dies de festa local a Barcelona
Tram. 250-01282/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 29, 03.12.2014, DSPC-C 551

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 3 de desembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el servei de trens de 
rodalia en les festes locals de Barcelona (tram. 250-
01282/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 92245).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar, 
com a gestor del servei de rodalies ferroviàries, les 
mesures pertinents perquè en dies festius a Barcelona 
però feiners a la resta del territori Renfe estableixi un 
servei de rodalia propi de dies feiners per a les línies 
3 i 7 i un servei almenys cada vint minuts per a les lí-
nies 1, 2 i 4.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 891/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la neteja de les rieres de Vacaris ses
Tram. 250-01291/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 29, 03.12.2014, DSPC-C 551

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 3 de desembre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la neteja de les rieres de 
Vacarisses (tram. 250-01291/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
la neteja adequada de les rieres de Vacarisses, i arri-

bar als acords que siguin necessaris amb l’Ajuntament 
amb aquesta finalitat.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 892/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de la reserva de 
places d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda a l’aparcament de l’estació 
de tren de Vacarisses-Torreblanca
Tram. 250-01292/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 29, 03.12.2014, DSPC-C 551

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 3 de desembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
reserva de places d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda a l’aparcament de l’estació de tren 
de Vacarisses-Torreblanca (tram. 250-01292/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
la reserva de places d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda, d’acord amb les necessitats que es 
detectin i com a mínim una, a l’aparcament de l’esta-
ció de tren de Vacarisses-Torreblanca de la línia 4 de 
rodalia.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries
Tram. 200-00031/10

Rectificació del text presentat
Reg. 97746 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 12.12.2014

Havent-se detectat una errada en el text del Projecte de 
llei de representativitat de les organitzacions professi-
onals agràries, aprovat pel Govern en la sessió del dia 
18 de novembre de 2014, us trameto la correcció d’er-
rada corresponent, de la qual el Govern ha estat infor-
mat en la sessió del dia 9 de desembre de 2014.

Barcelona, 10 de desembre de 2014

El secretari del Govern
Jordi Baiget i Cantons

A la Mesa del Parlament

Correcció d’errada

Al Projecte de llei de representativitat de les organit-
zacions professionals agràries,  aprovat pel Govern en 
la sessió del dia 18 de novembre de 2014.

Havent observat una errada en el text de l’esmentat 
Projecte, se’n detalla la correcció oportuna:

A l’article 6.3.d, on diu:

d) Les persones jurídiques que d’acord amb els seus 
estatuts, tinguin com a objecte l’explotació agrícola, 
ramadera i forestal i/o acreditin l’exerceixi d’aquestes 
activitats en un mínim del 25% sobre l’activitat total 
de la persona jurídica.

Ha de dir:

d) Les persones jurídiques que d’acord amb els seus 
estatuts, tinguin com a objecte l’explotació agrícola, 
ramadera i forestal i acreditin l’exercici d’aquestes ac-
tivitats en un mínim del 25% sobre l’activitat total de 
la persona jurídica.

Barcelona, 3 de desembre de 2014

Bibiana Domingo Barbena
Secretària general

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 16.12.2014 al 31.12.2014).
Finiment del termini: 15.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Projecte de llei de mesures en matèria de 
transparència i accés a la informació pública
Tram. 200-00035/10

Rectificació del text presentat
Reg. 97742 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 12.12.2014

Havent-se detectat un error en l’índex dels antecedents 
del Projecte de llei de mesures en matèria de trans-
parència i accés a la informació pública, amb registre 
d’entrada al Parlament núm. 96.981, de 4 de desem-
bre de 2014, i NT 200-00035/10, us trameto, annex, un 
nou índex, perquè pugui ser incorporat a l’expedient.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

El director de l’Oficina del Govern
Lluís Azemar Mallard

A la Mesa del Parlament

Índex de documents

1. Projecte de llei de mesures en matèria de transpa-
rència i accés a la informació pública.

2. Acord del Govern de 25.11.2014, pel qual s’aprova la 
memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de me-
sures en matèria de transparència i accés a la informa-
ció pública.

3. Avantprojecte de llei relatiu al règim d’impugnació 
d’actes en matèria d’accés a la informació pública (ver-
sió inicial sotmesa a tràmit d’audiència).

4. Oficis de sol·licitud de consideracions a Comissió 
Jurídica Assessora, Associació Catalana de Municipis 
i Federació de Municipis de Catalunya.

5. Sol·licituds d’informes als departaments de Gover-
nació i Relacions Institucionals i d’Economia i Conei-
xement.

6. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

7. Consideracions de la Comissió Jurídica Assessora.

8. Informe de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública.
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9. Avantprojecte de llei de mesures en matèria de 
transparència i accés a la informació pública (versió 2 
informada pel Consell Tècnic de 25.11.2014).

10. Certificat del secretari del Govern del Consell Tèc-
nic de 25.11.2014.

11. Memòria general.

12. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures 
proposades.

13. Informe jurídic.

14. Avantprojecte de llei de mesures en matèria de 
transparència i accés a la informació pública (versió 
final, aprovada en la sessió del Govern de 2.12.2014).

15. Certificació del secretari general de la Presidència.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 3 de desembre de 2014, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei 
del règim especial d’Aran (tram. 202-00055/10) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i con-
cordants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Àlex Moga i Vidal

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Josep Cosconera Carabassa

Grup Parlamentari Socialista
Òscar Ordeig i Molist

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Dolors López Aguilar

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt
Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de se-
gona modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desem-
bre, de simplificació i millorament de la re-
gulació normativa
Tram. 203-00015/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

Reg. 97748 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 11.12.2014

Acord: La Presidència del Parlament ha pres conei-
xement del Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de 
segona modificació de la disposició addicional tercera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplifica-
ció i millorament de la regulació normativa, publicat 
al DOGC 6768, i ha manifestat que el termini de 30 
dies perquè el Parlament el controli pel procediment 
que estableix l’article 136 del Reglament del Parla-
ment s’inicia el dia 12 de desembre de 2014.

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta del conseller de la Presidència, s’aprova 
el Projecte de decret llei de segona modificació de la 
disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 
de desembre, de simplificació i millorament de la re-
gulació normativa.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 9 de desembre de 2014.

Decret llei 5/2014, de 9 de desembre, de segona 
modificació de la disposició addicional tercera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació 
normativa.

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat 
i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent
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Decret llei

Preàmbul

Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i mi-
llorament de la regulació normativa, es va establir un 
règim temporal de suspensió de la vigència del règim 
sancionador aplicable a determinades infraccions ad-
ministratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat 
de facilitar l’adaptació del sector dels tècnics i pro-
fessionals de les activitats físiques i esportives al con-
text normatiu que s’emmarca en la Llei 3/2008, de 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

La suspensió de la vigència del règim sancionador es-
mentat, que va incorporar la disposició addicional ter-
cera de la citada Llei 10/2011, finalitzava l’1 de gener 
de 2013.

Posteriorment, atesa la voluntat de l’Administració de 
continuar facilitant durant un període de temps més 
llarg, l’adaptació a la Llei 3/2008, es va ampliar la sus-
pensió de la vigència del mateix règim sancionador 
aplicable a determinades infraccions administratives 
de l’àmbit de l’esport, fins a l’1 de gener de 2015, mit-
jançant el Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de 
modificació de la disposició addicional tercera de la 
Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i mi-
llorament de la regulació normativa, publicat al DOGC 
6283, de 31.12.2012 i validat per Resolució 6/X del Par-
lament de Catalunya, de 23 de gener de 2013.

El 14 de gener de 2014 el Govern de la Generalitat va 
aprovar, a proposta del conseller de la Presidència, el 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, 
que va ser admès a tràmit per la Mesa del Parlament, 
publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
núm. 247 de 27.01.2014, i que es troba actualment en 
tramitació parlamentària.

Aquest Projecte de llei dóna la cobertura legal a noves 
necessitats detectades en el sector professional regulat 
per la Llei 3/2008, les quals resten actualment fora de 
l’àmbit de la Llei esmentada.

Davant la proximitat de la data de finalització del ter-
mini de suspensió establert pel Decret llei 6/2012, 
l’Administració esportiva ha constatat que es mante-
nen les justificacions i motivacions que van portar a 
aprovar la previsió de suspensió temporal de la vigèn-
cia del règim sancionador esmentat, i a més, ha valorat 
que és del tot necessari que els professionals que es 
troben en les noves situacions detectades i recollides 
en el Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
puguin legalitzar la seva situació quan aquest Projecte 
de llei sigui aprovat i evitar així la imposició de sanci-
ons a aquests professionals.

Així mateix, cal tenir en compte que, amb posteriori-
tat a l’aprovació de la modificació de la Llei 3/2008, 

l’Administració esportiva haurà de disposar també 
d’un període de temps addicional per al desenvolupa-
ment d’aquells procediments i actuacions de formació 
necessaris per atendre la problemàtica dels diferents 
col·lectius del sector esportiu, d’acord amb les previsi-
ons de la mateixa Llei.

Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent 
ampliar el termini de suspensió fins a l’1 de gener 
de 2017 i adoptar aquesta mesura per la via extraor-
dinària del Decret llei. Es possibilita així que, durant 
aquest nou període de temps, l’incompliment de les 
obligacions previstes a la citada Llei 3/2008, no com-
porti la consegüent sanció administrativa, la qual cosa 
perjudicaria greument el sector afectat.

Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a 
proposta del titular del Departament de la Presidència 
i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa, que queda redacta-
da de la manera següent:

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins a 
l’1 de gener de 2017, resta en suspens la vigència de l’ar-
ticle 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport. Tanmateix, 
es manté la vigència de les infraccions tipificades en 
els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius a 
l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria 
i a la no-contractació de l’assegurança preceptiva.

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins a 
l’1 de gener de 2017, resta en suspens la vigència de la 
infracció tipificada en l’epígraf d de l’article 74 del Text 
únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, solament pel que fa a l’incompli-
ment d’alguna de les obligacions o condicions establertes 
per la dita Llei en matèria de titulacions de tècnics.

3. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalit-
zació, per sobreseïment, dels expedients sancionadors 
que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei per fets que no serien constitu-
tius d’infracció administrativa, d’acord amb el règim 
temporal de suspensió de vigència establert pels apar-
tats 1 i 2.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró Francesc Homs i Molist
President de la Generalitat  Conseller de la Presidència

Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei. Aprovat en sessió del Govern 
de 09.12.2014.

2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008.

3. Informe jurídic.

4. Publicació al DOGC.

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de suport a les mani-
festacions prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10

Esmenes presentades
Reg. 96255 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 04.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 96255)

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

De refosa dels punts 2 i 3

«2. El Parlament de Catalunya manifesta la conveni-
ència de donar suport a les expressions pacífiques dels 
manifestants hongkonguesos per tal que se’ls garantei-
xin els seus drets civils, especialment els drets de lli-
bertat d’expressió i manifestació, i alhora puguin ex-
pressar-se amb plenes garanties democràtiques i de 
pluralitat política en les properes eleccions de Hong 
Kong.»

Proposta de resolució de condemna de les 
accions contra els drets humans a Veneçuela
Tram. 250-01302/10

Esmenes presentades
Reg. 96247 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 04.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 96247)

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

Del punt 1

«El Parlament de Catalunya 

1. Condemna les accions contràries als drets humans i 
les accions violentes ocorregudes a Veneçuela, durant 
els mesos de febrer i març de 2014.»

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

Del punt 2

«2. Reitera la seva defensa de la democràcia, la garan-
tia de la llibertat d’expressió i pensament i manifesta 
la seva solidaritat amb totes les persones i institucions 
que han estat víctimes d’accions violentes.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Del punt 3

«3. Expressa la seva solidaritat cap a les famílies dels 
ciutadans i funcionaris morts i sol·licita l’aclariment i 
la sanció dels autors dels homicidis.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Del punt 4

«4. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
emprendre les accions necessàries per demanar al Go-
vern espanyol per tal que, per les vies diplomàtiques 
que corresponguin, traslladi al Govern de Veneçuela 
la necessitat de garantir la plena vigència dels drets 
constitucionals dels ciutadans, el suport al diàleg entre 
govern i oposició per garantir el respecte a la demo-
cràcia, així com la condemna als intents violents de 
modificar els mandats democràtics.»
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Proposta de resolució sobre la situació de 
col·lapse dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10

Esmenes presentades
Reg. 91460; 96252 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 04.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
91460)

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

A l’apartat 1, s’addiciona un incís

«1. El Parlament de Catalunya insta al Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya a revertir 
la amortització d’una plaça de Tramitació Processal 
i Administrativa a cadascun dels jutjats de lo Social, 
i a dotar dels recursos de reforç urgents per tal de pal-
liar la situació de dilacions en la tutela judicial efectiva 
que s’estan produint en els Jutjats socials.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

A l’apartat 2, es modifica un incís al final del paràgraf

«2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a exposar la dramàtica situació de col·lapse 
del servei al Consejo General del Poder Judicial i re-
querir respostes urgents en la dotació de recursos al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal 
d’augmentar la planta judicial amb dotacions perma-
nents de magistrats.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 96252)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el Departament de Justícia, en la mesu-
ra en la que les disponibilitats pressupostàries ho per-
metin, continuï esmerçant esforços per intentar donar 
cobertura als jutjats socials mitjançant plans de treball 
per reduir la pendència, segons necessitats i objectius 
concrets que es plantegin, tot reforçant el personal al 
servei de l’Administració de Justícia, sempre tenint en 
compte les indicacions del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya.»

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

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 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució de condemna de les 
actuacions de la Brigada d’Informació de la 
policia de l’Estat amb relació als jutges i ma-
gistrats partidaris del dret a decidir
Tram. 250-01352/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre l’Escola El Cal-
derí, de Caldes de Montbui
Tram. 250-01353/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.
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Proposta de resolució sobre la retirada i el 
tractament de les terres contaminades del 
parc del Nord, de Sabadell
Tram. 250-01354/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució de solidaritat amb el 
Parlament i el Govern de les Illes Canàries 
amb relació a la convocatòria d’una consul-
ta sobre les prospeccions petrolíferes a les 
costes canàries
Tram. 250-01355/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre l’atac contra els 
sistemes informàtics de la Generalitat du-
rant la jornada del 9 de novembre
Tram. 250-01356/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de truca-
des d’urgència 112
Tram. 250-01357/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre el sanejament 
del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 
a l’Escola Pia de Calella
Tram. 250-01359/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.
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Proposta de resolució sobre la situació dels 
parcs científics i tecnològics
Tram. 250-01360/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre el servei de vi-
gilància diària del CAP Constantí
Tram. 250-01361/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre el preu de les 
guàrdies mèdiques
Tram. 250-01362/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre la retirada del 
decret de creació del Consell Social de la 
Cultura
Tram. 250-01363/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’una passarel·la i d’un pas de vianants a la 
carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-01364/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 741/X, sobre les mesures per 
a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones
Tram. 250-01365/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un 
pla estratègic de salut mental
Tram. 250-01366/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre la continuïtat del 
grup Neoelectra i sobre l’aplicació del Fons 
europeu agrícola de desenvolupament rural
Tram. 250-01367/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre l’aeròdrom d’Al-
fés
Tram. 250-01368/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre les unitats de 
seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01369/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe jurídic sobre la licitació del ser-
vei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 
112 a l’Hospitalet de Llobregat i Reus
Tram. 250-01370/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre els operadors 
de llançadora de projectils viscoelàstics 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01371/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.
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Proposta de resolució sobre el Servei de Ci-
rurgia Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 250-01372/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un túnel a la carretera C-14 entre Organyà 
i Montan de Tost
Tram. 250-01373/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre la presentació 
a la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
de dos informes sobre els projectes de pilo-
tatge i el procés de generalització del servei 
comunitari
Tram. 250-01375/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní 
d’A noia
Tram. 250-01376/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre les unitats d’in-
vestigació del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01377/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.
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Proposta de resolució sobre la restitució de 
les aportacions econòmiques municipals per 
a la construcció d’un institut a Castelldefels
Tram. 250-01378/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre la carretera C-26 
entre Ripoll i Berga
Tram. 250-01379/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a garantir les necessitats 
alimentàries dels alumnes de secundària que 
no disposen de servei de menjador escolar
Tram. 250-01380/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre l’ús de les llen-
gües oficials en els processos electorals i 
participatius
Tram. 250-01381/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre la tramitació 
del Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del 
Parc Natural del Cap de Creus
Tram. 250-01382/10

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 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Proposta de resolució sobre la reorganit-
zació de diverses estructures sanitàries del 
Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2014 al 24.12.2014).
Finiment del termini: 29.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.
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Proposta de resolució sobre la retribució als 
autors pels préstecs de llurs obres en deter-
minats establiments públics
Tram. 250-01384/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 96001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

Recentment el Govern de l’Estat ha aprovat el Reial 
Decret 624/2014 de 18 de juliol publicat en el BOE nú-
mero 186 del passat 1 d’agost amb el qual es desenvo-
lupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de 
les seves obres realitzats en determinats establiments 
d’accés públic, incloses les biblioteques excepte si són 
de municipis de menys de 5.000 habitants o de centres 
docents. Amb aquest decret, en ple procés d’una nova 
revisió de la Llei de Propietat Intel·lectual, el Govern 
de l’Estat pretén donar resposta a una obligació legal 
marcada per la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) de 
2007 i a la Directiva europea 2006/115/CE sobre drets 
de lloguer i altres drets afins als drets d’autor en l’àm-
bit de la propietat intel·lectual.

Des d’un punt del punt de vista legal cal aclarir que Di-
rectiva europea 2006/115/CE atorga als autors la possi-
bilitat de prohibir a les institucions públiques el préstec 
de les seves obres, donant als Estats membres la possi-
bilitat de prestar les obres mitjançant una remuneració. 
Ara bé, cal recordar que l’origen d’aquest debat es troba 
en l’aprovació de la Directiva 92/100/CEE, fa més de 
30 anys, en un context d’entorn analògic en el qual en-
cara no s’intuïa la revolució digital també en el món del 
llibre. Per tant, es tracta d’un debat legal enfocat en uns 
termes que la realitat ha superat.

A més a més, cal recordar que, igualment, l’article 
6.3. de la Directiva diu que els estats membres «po-
dran eximir a determinades categories d’establiments 
del pagament de la remuneració». De fet, l’Informe de 
la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Co-
mitè Econòmic i Social sobre el dret de préstec públic 
a la Unió Europea del setembre de 2002, constata que 
«la major part dels països usen la possibilitat d’exi-
mir a determinades institucions de préstec del dret de 
préstec públic». Per tant, hi ha un mecanisme legal 
que obriria la porta a no imposar aquest cànon.

Des d’un punt de vista tècnic, el nou Decret serà difícil 
d’acomplir. El Decret, que va entrar en vigor el dissab-
te 2 d’agost, estableix dos tipus de remuneració que se 
sumen, per obra i per usuari: 

• 0,004 € pel nombre d’obres objecte de préstec amb 
drets d’autor

• 0,05 € per cada usuari que hagi fet ús del servei de 
préstec durant un any

El Decret estableix com a data per a aplicar aquest 
mètode de càlcul l’1 de gener de 2016 i entre tant, el 
preu a pagar s’obtindrà multiplicant per 0,16 euros el 
nombre d’obres adquirides anualment. Cal recordar, 
que fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret, els 
autors havien de rebre 0,2 € per cada exemplar dels 
seus llibres disposat per al préstec, és a dir, comprat 
per la biblioteca, tot i que sembla que això no s’ha fet 
efectiu.

Aquest sistema de càlcul genera importants dubtes 
tant a les biblioteques com a les seves entitats gesto-
res, majoritàriament ajuntaments. El càlcul de la re-
muneració s’hauria de realitzar, segons s’estableix, 
sobre el préstec d’obres de qualsevol tipologia (llibres, 
obres fotogràfiques, plànols, mapes, cartells etc.) que 
no hagin superat el termini de protecció contemplat 
en la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, obliga a 
un càlcul constant de les obres que passen a domini 
públic, havent de tenir en compte variables diferents 
segons tipus de document, nacionalitat del autor, etc. 
Així, tècnicament resultarà clarament molt més com-
plex que el possible establiment d’una quota fixa.

El Decret també assenyala que les noves quanties 
s’hauran de liquidar anualment durant els primers sis 
mesos de l’any següent i les entitats de gestió de drets 
hauran de repartir a cada autor el que li correspongui, 
sota un criteri que haurà de ser «objectiu, proporcio-
nal i de públic coneixement» deixant en mans d’aques-
tes entitats la gestió dels fons. Novament, en la regula-
ció de drets d’autor, s’afavoreixen les entitats de gestió 
col·lectiva quan la gran majoria d’autors no en formen 
part, i sense assegurar un control públic del reparti-
ment i de la equitat dels criteris utilitzats.

Ens trobem davant d’una regulació que es fonamen-
ta en la voluntat de protecció de l’autor però parado-
xalment s’oblida de la voluntat d’aquest. És a dir, la 
persona que té l’autoria d’una obra hauria de tenir la 
llibertat suficient per determinar els drets que, sota 
paraigües de la llei, van associats a aquella obra o bé 
a quins d’aquests drets renuncia. La irrenunciabilitat 
d’aquests drets caldria que fos revisada.

També des d’un punt de vista tècnic hi ha una dificultat 
afegida: el Decret recull que queda exempt del càlcul 
el préstec a persones amb discapacitat en els termes 
previstos a l’article 31 bis 2 del Text Refós de la Llei 
de Propietat Intel·lectual. Per tant, caldria que les bi-
blioteques coneguin si els seus usuaris tenen alguna 
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d’aquestes discapacitats, cosa que atempta, com a mí-
nim, contra el sentit comú.

Però més enllà dels aspectes legals i tècnics aquest 
Decret és un atac a la tasca que realitzen les bibliote-
ques. A Catalunya s’ha realitzat una important aposta 
pel desplegament d’una àmplia xarxa de biblioteques 
públiques. Segons dades del Servei de Biblioteques 
del Departament de Cultura amb dades de l’any 2013 
404 municipis (92,93% de la població) disposen de bi-
blioteca (270) o de servei de bibliobús (134) amb un 
total de 3.490.051 d’usuaris inscrits 45,97% sobre to-
tal 25.356.484 visites anuals i 16.393.856 documents 
prestats.

L’extensió de la xarxa de biblioteques públiques a Ca-
talunya ha suposat en les últimes dècades un impuls a 
les polítiques de proximitat cultural. Avui les bibliote-
ques són un servei cultural de primer ordre i exercei-
xen de porta d’entrada d’un gran volum de població a 
la cultura. Com a centres culturals han assolit impor-
tants graus de satisfacció entre els seus usuaris i han 
possibilitat l’accés, l’aprenentatge al llarg de la vida i 
el gaudi de la lectura i altres manifestacions culturals.

El nou sistema que planteja el Decret penalitza l’ad-
quisició d’obres donat que a major fons bibliotecari i 
a major interès que generi aquest fons (major volum 
de préstec), més s’haurà de pagar, perjudicant, en últi-
ma instància als propis autors i als editors. És un error 
considerar a les biblioteques com a entitats que per-
judiquen econòmicament als autors com les conside-
ra el Decret, tot afirmant en el preàmbul que el cànon 
s’estableix com a «contrapartida al perjudici causat 
als autors derivada de la utilització de les seves obres 
en establiments accessibles al públic sense necessitat 
d’autorització». Sembla que el Govern Central oblida 
que la relació entre la biblioteca i els autors no s’acaba 
en la compra i el préstec de llibres. Cal ser conscients 
que debilitant la capacitat pressupostaria de les biblio-
teques s’està obviant el paper de dinamització lectora 
que exerceixen, així com el fet de ser una tribuna pri-
vilegiada de difusió dels autors, fet que també com-
porta una despesa pública significativa. Qui coneix la 
dinàmica de les biblioteques sap que els propis usuaris 
de les biblioteques són alhora prescriptors i difusors 
d’obra i motors que n’augmenten la difusió i, per tant 
finalment, la venta de llibres.

A més a més el sistema també desincentiva l’ampli-
ació del nombre d’usuaris, ja que es pagarà per cada 
usuari que hagi usat el servei de préstec. Les biblio-
teques hauran de pagar més si 10 usuaris utilitzen un 
cop l’any el servei de préstec que si un sol usuari fa 
servir 10 cops aquest servei. Per tant, es penalitza l’ex-
tensió a nous públics.

Diverses veus especialitzades s’han alçat en contra 
de la forma i el fons d’aquest Reial Decret. En aquest 
sentit s’ha manifestat el Col·legi de Bibliotecaris i Do-
cumentalistes de Catalunya, afirmant que «Les bibli-

oteques públiques són un dels principals motors cul-
turals, i d’accés democràtic i global a la cultura, amb 
una forta capacitat inclusiva i d’igualtat d’oportunitats. 
La inevitable reducció de pressupostos que compor-
tarà aquest cànon afectarà de forma molt negativa a 
aquesta missió de les biblioteques, recollida de forma 
explícita en el Manifest de la Unesco de la Biblioteca 
Pública».

En resum, el nou Decret 624/2014, prové d’una de-
terminada interpretació legal, antiquada pel que fa a 
la realitat digital, realitza un plantejament que tècni-
cament és gairebé inassolible, i suposa una dificultat 
afegida a la tasca de les biblioteques ja que provocarà 
la desincentivació de l’augment de fons i d’usuaris i 
pot tenir un impacte important en els pressupostos de 
les seves entitats gestores. Certament, cal protegir els 
drets d’autoria, però cal fer-ho equilibradament i amb 
mesures que a la llarga no juguin en contra dels pro-
pis autors.

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

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya rebutja el contingut del 
Reial Decret 624/2014 i demana al Govern de l’Estat 
espanyol la seva retirada.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a 
que:

a. Elabori un nou Reial Decret, tenint present les con-
sideracions exposades i que siguin els governs de l’Es-
tat espanyol i de la Generalitat de Catalunya qui incor-
porin en el seus pressupostos les partides per fer front 
a un cànon fix per l’adquisició d’obres, fruit del diàleg 
i consens amb el conjunt d’actors afectats.

b. Recuperi els objectius i mecanismes de cooperació 
previstos en el «Plan de Fomento de la Lectura» en 
el programa d’adquisició i millora de les col·leccions 
de les biblioteques públiques del país i formulat amb 
l’acord i la cooperació de la Generalitat de Catalunya 
en l’àmbit de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la revisió de 
l’ordre relativa als criteris per a determinar la 
capacitat econòmica dels beneficiaris de les 
prestacions de servei no gratuïtes
Tram. 250-01385/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 96477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre la revi-
sió de l’ordre BSF/130/2014, relativa als criteris per a 
determinar la capacitat econòmica dels beneficiaris de 
les prestacions de servei no gratuïtes, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració.

Exposició de motius

El 29 d’abril de 2014, el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya va publicar l’Ordre BSF/130/2014, per 
la qual s’estableixen els criteris per determinar la ca-
pacitat econòmica de les persones beneficiàries de les 
prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions 
econòmiques destinades a l’atenció a la situació de de-
pendència que estableix la Cartera de serveis socials, i 
la participació en el finançament de les prestacions de 
servei no gratuïtes. A través d’aquesta, es modifiquen 
els criteris establerts per les Ordres ASC/432/2007 i 
ASC/433/2007 i es tenen en compte, no només els in-
gressos de les persones beneficiàries, sinó també el pa-
trimoni i les càrregues familiars.

Les persones usuàries ja han començat a rebre noti-
ficacions i han pogut avaluar, cas per cas, la seva in-
cidència. Des de la Residència de grans discapacitats 
físics de Sant Salvador de Tarragona, que acull 30 re-
sidents i 10 més de centre de dia, han denunciat que 
se’ls redueix substancialment els diners que els resten 
per fer front a les despeses personals (es passarà dels 
375 euros mensuals que actualment tenen de mitjana 
a un màxim de 132, la qual cosa equival a un 20% 
de l’Índex de Renda de Suficiència), amb la qual cosa 
se’ls està condemnant a no poder sortir de la residèn-
cia; i, fins i tot, a no poder assumir despeses tan bàsi-
ques com la renovació de les ulleres o els audiòfons, el 
manteniment de les cadires de rodes o altres.

Per la seva banda, la federació d’ECOM, com a princi-
pal representant de les associacions i persones amb dis-
capacitat física a Catalunya, ha avaluat, a partir d’una 
anàlisi de 134 casos, que en 99 d’aquests el copagament 

es veu incrementat en percentatges que van des d’un 
10% fins a un 100%. En una vintena de casos, l’incre-
ment és d’un 50% o més, si tenim en compte la quan-
titat que copagaven fins ara. Si bé des del Departament 
de Benestar Social i Família s’insisteix que els càlculs 
són provisionals, la veritat és que aquest ordre ha ge-
nerat una notable angoixa i tindrà greus afectacions en 
les persones amb discapacitat física, moltes de les quals 
es veuran abocades a situacions d’empobriment i exclu-
sió social i privades de gaudir de qualsevol possibilitat 
d’autonomia personal, un objectiu absolutament irre-
nunciable. Aquest incidència es produeix, a més a més, 
en un col·lectiu que es troba en «una situació de greuge 
econòmic envers la població sense discapacitat», tal i 
com ha posat de manifest un estudi editat per l’Ajunta-
ment de Barcelona. En aquest, a més a més, es comen-
tava (l’any 2006, quan la situació era molt més favorable 
que en l’actualitat) que «tot i que hi ha ajudes o contra-
prestacions per part de les diverses administracions per 
contrarestar aquesta situació de desigualtat, en l’actuali-
tat aquestes no són suficients i estan molt lluny de poder 
cobrir el sobrecost que comporta la discapacitat».

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

Proposta de resolució

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

1. Revisar, de forma immediata, l’Ordre BSF/130/2014, 
per la qual s’estableixen els criteris per determinar la 
capacitat econòmica de les persones beneficiàries de 
les prestacions de servei no gratuïtes i de les presta-
cions econòmiques destinades a l’atenció a la situació 
de dependència que estableix la Cartera de serveis so-
cials, i la participació en el finançament de les presta-
cions de servei no gratuïtes. Aquesta revisió es durà a 
terme amb l’objectiu de recuperar els percentatges per 
determinar la quantitat mínima garantida per a despe-
ses personals previstos a l’Ordre ASC/432/2007, de 22 
de novembre, pel qual es regulen els preus públics i el 
règim de participació de les persones beneficiàries en 
el finançament dels serveis del Sistema per a l’Autono-
mia i l’Atenció a la Dependència (SAAD), en l’àmbit 
territorial de Catalunya i garantir que les persones tin-
guin recursos econòmics suficients per a la seva auto-
nomia personal i social.

2. Iniciar un procés de diàleg amb les entitats socials 
i col·lectius d’afectats per tal de consensuar un model 
que contempli un còmput just del patrimoni i uns cri-
teris que tinguin en compte la diversitat de situacions 
en què es troben les persones usuàries i que, en qualse-
vol cas, garanteixi l’autonomia personal i social de les 
persones en situació de dependència.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 



15 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 456

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 34

Proposta de resolució sobre el nom del mu-
seu del Futbol Club Barcelona
Tram. 250-01386/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 96502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Museu del FC Barcelona, inaugurat l’any 1984, va 
passar a denominar-se l’any 2000, Museu President 
Núñez. Ara el senyor Josep Lluís Núñez compleix 
condemna a la presó, després d’haver estat condemnat 
pels delictes de suborn i falsedat documental.

El Museu del FC Barcelona és un dels museus més 
visitats de la ciutat de Barcelona i de Catalunya. No 
sembla massa positiu doncs que una instal·lació amb 
tanta projecció porti el nom d’una persona condem-
nada per diversos delictes, ja que aquest fet perjudica 
greument la imatge de Catalunya, de Barcelona, del 
FC Barcelona i de l’esport català.

La figura del senyor Josep Lluís Nuñez com a presi-
dent del Barça entre els anys 1978 i 2000, forma in-
discutiblement part de la història de la entitat, però la 
seva trajectòria personal ha quedat tacada pels delictes 
comesos, fet que faria recomanable que el FC Barcelo-
na, que és a qui pertoca adoptar una decisió al respec-
te, sotmetés a la consideració dels seus socis, amb la 
fórmula que els seus estatuts prevegin, la conveniència 
de retirar el seu nom de la denominació oficial del Mu-
seu del FC Barcelona.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a traslladar a la Junta 
Directiva del FC Barcelona la conveniència de que, 
d’acord amb les fórmules que prevegin els estatuts de 
l’entitat, se sotmeti a la consideració dels socis i sò-
cies del Club la necessitat d’eliminar o substituir el 
nom de Josep Lluís Nuñez de la denominació oficial 
del Museu del FC Barcelona, anomenat Museu Presi-
dent Núñez des de l’any 2000, ja que la vinculació del 

Museu del club al nom d’una persona condemnada per 
diversos delictes perjudica la imatge de Catalunya, de 
Barcelona, del FC Barcelona i de l’esport.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2014

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

Proposta de resolució sobre la demanda a 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de la 
fixació del cabal de manteniment dels trams 
del Segre d’acord amb la Directiva marc de 
l’aigua
Tram. 250-01387/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 96914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Nombroses entitats culturals, esportives, socials i eco-
logistes del territori de Lleida consideren que el nou 
Pla Hidrològic de la conca del Ebre, aprovat de forma 
inicial pel consell de l’aigua del Ebre, suposa un dany 
irreparable al riu Segre al seu pas per Lleida i 40 km 
aigües avall fins a la central de Seròs

Les mateixes entitats i també experts de la UdL, al-
tres professionals valoren molt negativament l’aprova-
ció inicial del nou Pla Hidrològic de la conca del Ebre, 
que estableix una proposta de cabals ecològics pel riu 
Segre al seu pas per la ciutat de Lleida, i 40 km aigües 
avall fins Seròs, modulada només entre 5 i 9,1 m3/s.

Aquesta nova proposta no varia respecte als cabals 
ambientals aprovats en el darrer Pla Hidrològic de 
l’any 1992 i que s’han estat incomplint sistemàtica-
ment durant aquests anys pel que fa al riu Segre al seu 
pas per Lleida.

El cabal actual resulta insuficient perquè entre molts 
altres greuges ambientals i socials, no permetrà asso-
lir l’objectiu principal de la Directiva Marc de l’aigua 
que fixa com a prioritari assolir un bon estat ecològic 
dels rius.
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Així mateix al ple municipal de la ciutat de Lleida es 
va expressar un sentiment democràtic majoritari de la 
societat lleidatana a través d’una moció al 2012 impul-
sada per les entitats socials, esportives i ecologistes. 
Moció que va ser aprovada conjuntament per els grups 
municipals de l’ajuntament de Lleida (PSC, CiU i PP) i 
també dels grups de la Diputació de Lleida. En aques-
ta moció s’acordà:

1r. Demanar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
que fixi el cabal de manteniment del riu Segre al seu 
pas per Lleida d’una manera científicament justificada, 
amb criteris ambientals i calculats en base a una esca-
la que contempli tots els trams del riu al seu pas per 
Lleida, i no únicament el tram urbà, de manera que es 
mantingui una mínima estructura i funcionament de 
l’ecosistema fluvial en tot el seu trajecte, tal i com ho 
determina la Directiva Marc de l’Aigua. Aquests va-
lors, segons les dades disponibles amb els estudis ac-
tuals, haurien de ser de l’ordre de 14 a 18 m3/s, sense 
perjudici que estudis posteriors puguin revisar aquests 
valors, i que es puguin assolir de forma progressiva si 
no hi ha cap altra alternativa. Tanmateix, i per cohe-
rència hidrològica de tot el tram fluvial, aquest cabal 
hauria de ser alliberat des de la presa de Lleida

Que aquest cabal esta justificat i acreditat tècnicament 
en base a l’estudi de la pròpia ACA de cabals ecològics 
en la conca de l’Ebre realitzat al 2008 i finançat pel 
propi ministeri de Medi Ambient i la CHE.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Demanar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
que fixi el cabal de manteniment, dels diferents trams 
del riu Segre, d’una manera científicament justifica-
da, de manera que mantingui una mínima estructura i 
funcionament de l’ecosistema fluvial en tot el seu tra-
jecte, estimat entre 14 i 18 m3/s, i tenint en compte els 
aprofitaments agrícoles i els regadius, de gran impor-
tància per a les terres de Lleida.

2. A que exigeixi a la CHE a la constitució d’una taula 
de concertació entre totes les parts institucions publi-
ques, Partits, empreses, universitat i moviments soci-
als, en base al que recull la normativa vigent recollida 
a l’article 18.3 del Reglament de Planificació Hidro-
lògica.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre els expedients 
sancionadors incoats contra els mitjans de 
comunicació que no van emetre la campa-
nya institucional del procés participatiu del 
9 de novembre
Tram. 250-01388/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 96999 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodrí-
guez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat va exigir als mitjans de co-
municació que emetessin la publicitat sobre el procés 
participatiu del 9 de novembre. L’exigència es fonamen-
tava –segons la comunicació del Govern– en què es trac-
tava d’una campanya informativa d’interès general i, en 
cas de no complir, es podia incórrer en una il·legalitat.

Davant la suspensió de la consulta popular prevista pel 9 
de novembre, el Go-vern va decidir substituir-lo per un 
procés participatiu per la mateixa data sense cap comu-
nicació oficial. Amb bon criteri propi, moltes emisso-
res no van emetre la publicitat d’una acció substitutòria 
d’una altra suspesa per un tribunal, sense ser oficialment 
convocada i que no era d’interès general sinó clarament 
partidista.

D’aquesta manera el Govern va exercir una clara coac-
ció per a donar suport a una acció de dubtós fonament 
amenaçant-los amb l’aplicació de la llei. La in-justí-
cia de fer decidir entre la reacció d’un govern auto-
nòmic contrariat i les conseqüències de donar suport 
a un procés fora de tota empara legal no és pròpia del 
que hauria de ser el bon govern de la Generalitat de 
Catalunya.

I, en efecte, amb posterioritat al període en el qual s’e-
xigia l’emissió de la campanya, el Govern ha sol·licitat 
al Consell de l’Audiovisual de Catalunya que valori la 
incoació d’un expedient sancionador contra els mit-
jans que es van negar a inserir els anuncis.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del se-
cretari de Comunicació del Govern per: 
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1. Atemptar contra les llibertats de premsa i empresa, 
per imposar la campanya del procés participatiu sus-
pès pel Tribunal Constitucional.

2. Sol·licitar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
la incoació d’expedient sancionador contra les emis-
sores que no van emetre la campanya institucional del 
procés participatiu del 9 de novembre.

El Parlament de Catalunya insta: 

1. El Govern a retirar la sol·licitud al Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya d’incoació d’expedient sanci-
onador contra aquelles emissores que no van emetre 
la campanya del procés participatiu del 9 de novem-
bre.

2. Al Consell de l’Audiovisual de Catalunya a no ex-
pedientar cap emissora per no emetre la publicitat ins-
titucional del procés participatiu del 9 de novembre.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez i Serra
Portaveu del GP PPC Portaveu adjunt del GP PPC 

Proposta de resolució sobre el procés de 
tramitació de la licitació del servei d’atenció 
de trucades d’urgència del 112
Tram. 250-01389/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97025 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, 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 d’Interior.

Exposició de motius

L’Associació de Teleoperadors i Telegestors de Cata-
lunya, en data 12 de novembre de 2014, va presentar 
davant l’Oficina Antifrau de Catalunya un escrit on 
sol·licita que s’anul·li la licitació del contracte del Ser-
vei d’atenció i gestió de les trucades d’urgència del nú-
mero telefònic 112 de Catalunya als centres de treball 
de l’Hospitalet de Llobregat (Zona Franca) i de Reus 
a càrrec de l’empresa CAGTU del Departament d’In-
terior.

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

Proposta de resolució

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

1. Suspendre provisionalment el procés de licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de les trucades d’ur-
gència del número telefònic 112 de Catalunya fins que 
l’Oficina Antifrau no doni resposta a l’escrit presentat 
per l’Associació de Teleoperadors i Telegestors de Ca-
talunya i garanteixi que el procés iniciat s’ajusta a la 
legalitat.

2. Presentar davant la Comissió d’Interior del Parla-
ment, immediatament, un informe jurídic sobre el 
procés de tramitació de la licitació del servei d’atenció 
i gestió de les trucades d’urgència del 112.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres dels Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a Sabadell
Tram. 250-01390/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97026 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El proppassat 19 de novembre el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat va informar a través dels mitjans 
de comunicació l’incompliment del calendari previst 
sobre l’acabament de les de les obres de perllongament 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell.

Aquesta decisió constitueix un dels incompliments 
territorials més importants en matèria d’obra pública 
a Catalunya, en tant que l’any 2008 es va iniciar i con-
signar pressupostàriament pel Govern de la Genera-
litat.

L’obra va ser programada amb una previsió d’execució 
de 4 anys, termini que el Govern actual pràcticament 
doblarà, fixant inicialment la seva posada en funciona-
ment a partir de l’any 2015. Tanmateix, s’acaba de sa-
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ber que la Generalitat ha pres unilateralment la decisió 
de posposar l’adjudicació d’una part de l’obra, la qual 
cosa significarà un retard inassumible per la ciutat de 
Sabadell en la data de finalització de l’obra, que el Go-
vern ja havia previst pel 2016.

Durant aquests sis anys d’obres, l’impacte d’aquestes a 
la vida quotidiana dels sabadellencs i sabadellenques 
ha estat molt important, especialment a les zones del 
pou d’atac i de la zona nord de la ciutat. Segons les 
darreres informacions, precisament en aquesta zona 
és on quedarien ajornades sine die les obres, fet inas-
sumible i inacceptable tant per l’Ajuntament com pels 
veïns i veïnes afectats.

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

Proposta de resolució

I. El Parlament de Catalunya constata que l’endarreri-
ment de les obres del perllongament dels FGC a Saba-
dell representaria un greuge i un impacte molt negatiu 
per a la ciutat.

II. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Finalitzar la redacció de tots els projectes de l’interi-
or de totes les estacions.

2. Garantir el manteniment del calendari previst de posa-
da en funcionament dels FGC a Sabadell per l’any 2016.

3. Finalitzar de forma immediata les obres dels apar-
caments situats dins l’estació del Passeig i de l’Avin-
guda Terradellas per tal de posar-los en funcionament.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Montserrat Capdevila Tatché, diputats, del 
GP SOC

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 24/2014, sobre l’Institut Català d’Avalu-
acions Mèdiques, corresponent al 2010 i al 
2011
Tram. 256-00040/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 96590 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 09.12.2014

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. 24/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
i Sanitàries, exercicis 2010 i 2011.

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

Barcelona, 3 de desembre 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 16.12.2014 al 
31.12.2014).
Finiment del termini: 15.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 25/2014, sobre la gestió econòmica dels 
centres docents públics del Departament 
d’Ensenyament, corresponent al 2011
Tram. 256-00041/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 96591 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 09.12.2014

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 
fiscalització núm. 25/2014, aprovat pel Ple de la Sindi-
catura, relatiu al Departament d’Ensenyament, gestió 
econòmica dels centres docents públics, exercici 2011.

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

Barcelona, 3 de desembre 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 16.12.2014 al 
31.12.2014).
Finiment del termini: 15.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les adjudica-
cions d’activitat i les retribucions dels direc-
tius del sector sanitari
Tram. 300-00247/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 97785 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.12.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16, 17, 18 
i 19 de desembre.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les adjudi-
cacions d’activitat i retribucions dels directius del sec-
tor sanitari?

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic
Tram. 300-00248/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97787 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.12.2014

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 16, 17, 18 
i 19 de gener de 2014.

Sobre el canvi climàtic.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre transparència i 
contractació en el sistema sanitari
Tram. 300-00249/10

Presentació
Alba vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 97829 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 16, 17, 18 i 19 de desembre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre transparència i contractació en el sistema sani-
tari?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el seu paper 
en el projecte BCN World
Tram. 300-00250/10

Presentació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97830 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.12.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16,17,18 i 19 
de desembre de 2014.

– Sobre el nou paper del Govern de la Generalitat en el 
projecte Barcelona World.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de salut
Tram. 300-00251/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97871 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.12.2014

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 16, 17, 18 i 19 de desembre de 2014.

– Sobre les polítiques de salut del Govern.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
Tram. 300-00252/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97872 i 97895 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 12.12.2014

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 16, 17, 18 i 19 de desembre de 2014.

– Sobre les previsions de l’acció exterior de la Gene-
ralitat.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Interpel·lació al Govern sobre la integració 
tarifària al Ripollès, a Osona i al Berguedà 
i sobre l’acord de finançament de l’Autoritat 
del Transport Metropolità
Tram. 300-00253/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 97874 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
del Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
16, 17, 18 i 19 de desembre de 2014.

– Quina és la valoració que fa el Govern de la Genera-
litat de la integració tarifària a les comarques del Ri-
pollès, Osona i Berguedà i l’acord de l’ATM?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat de 
la gent gran
Tram. 300-00254/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 97875 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
del Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
16, 17, 18 i 19 de desembre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la seguretat 
de la gent gran?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre l’acord de lliu-
re comerç i inversions entre la Unió Europea 
i els Estats Units (TTIP)
Tram. 300-00255/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 97885 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.12.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
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 16, 17, 18 i 19 de 
desembre.

– Sobre el TTIP.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2014

David Fernàndez Ramos 
Portaveu del Grup Mixt

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets 
de l’infant
Tram. 360-00016/10

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00027/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 9 de desembre de 2014, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declara-
des pel diputat Quim Arrufat Ibáñez relatives a les 
activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb 
l’article 12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compa-
tibilitat del diputat Quim Arrufat Ibáñez (tram. 234-
00027/10)

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

Resolució de la presidència del Parlament 
per la qual es fa pública la renúncia de Va-
lentí Puig i Mas a la condició de membre del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data del 3 de desembre de 2014, 
Valentí Puig i Mas ha renunciat a la condició de mem-
bre del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts, càrrec per al qual va ésser elegit pel Parlament 
en la sessió plenària tinguda el 13 de juny de 2012, 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 6/2008, del 13 de 
maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 406-00005/10

Ratificació de la presidenta

Comissió d’Estudi de la Reforma Horària

La Comissió d’Estudi de la Reforma Horària, en la 
sessió tinguda el 4 de desembre de 2014, d’acord amb 
els articles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha 
ratificat com a presidenta la diputada Agnès Russiñol 
i Amat per a proveir la vacant causada per la renúncia 
del diputat Oriol Amorós i March.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014

El lletrat de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Sol i Ordis Agnès Russiñol i Amat

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 662/X, 
sobre els impresos de sol·licitud d’arbitratge 
davant la Junta Arbitral de Consum de Cata-
lunya
Tram. 290-00592/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 95959 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.12.2014

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 662/X, sobre els im-
presos de sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbi-
tral de Consum de Catalunya (tram. 290-00592/10), us 
informo del següent:

El formulari de sol·licitud d’arbitratge ha de ser un do-
cument el més senzill i entenedor possible per a qual-
sevol persona que vulgui fer valdre els seus drets a 
través d’aquest mecanisme alternatiu de resolució de 
conflictes.
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Per aquest motiu, en les instruccions que s’adjunten 
a la sol·licitud d’arbitratge s’ha destacat el fet que si 
la persona consumidora ho desitja es pot fer repre-
sentar autoritzant a una altra persona en el seu nom. 
El formulari i les noves instruccions es troben dis-
ponibles a la pàgina web de l’Agència Catalana del 
Consum www.consum.cat, en l’apartat: http://www.
consum.cat/organismes_de_consum/junta_arbitral/
arbitratge_c/index.html de manera que és accessible 
al públic en general i en permet la seva descàrrega, la 
qual cosa, facilita tant a les persones consumidores, 
com als organismes de consum públics i privats acce-
dir-hi de manera senzilla i efectiva.

També cal precisar que les instruccions es troben vi-
sibles com a primer full seguit del propi formulari, 
d’aquesta manera n’és més fàcil la seva visibilitat i 
lectura.

Barcelona, 28 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 708/X, 
sobre el garantiment de l’activitat econòmi-
ca sostenible al Bages i l’aplicació del Pla 
Phoe nix
Tram. 290-00637/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 95961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució 708/X, 
amb número de tramitació 290-00637/10, sobre el ga-
rantiment de l’activitat econòmica sostenible al Bages 
i l’aplicació del Pla Phoenix, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació.

Barcelona, 28 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 95961).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 23.12.2014 al 28.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 29.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Control del compliment de la Resolució 709/X, 
sobre la sol·licitud de Red Eléctrica de España 
de substituir els conductors de la línia elèctri-
ca entre Moralets i el Pont de Suert per con-
ductors de tipus dúplex
Tram. 290-00638/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 95962 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució 709/X, 
amb número de tramitació 290-00638/10, sobre la sol-
licitud de Red Eléctrica de España de substituir els 
conductors de la línia elèctrica entre Moralets i el Pont 
de Suert per conductors de tipus dúplex, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió d’Em-
presa i Ocupació.

Barcelona, 28 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 95962).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 23.12.2014 al 28.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 29.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

http://www.consum.cat
http://www.consum.cat/organismes_de_consum/junta_arbitral/arbitratge_c/index.html
http://www.consum.cat/organismes_de_consum/junta_arbitral/arbitratge_c/index.html
http://www.consum.cat/organismes_de_consum/junta_arbitral/arbitratge_c/index.html
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Control del compliment de la Resolució 713/X, 
sobre l’augment dels casos de violència mas-
clista a Catalunya
Tram. 290-00642/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 96492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució amb 
número de tramitació 290-00642/10, sobre l’augment 
dels casos de violència masclista a Catalunya, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Igualtat a les Persones, atès que és necessària la im-
plicació d’altres Departaments de la Generalitat.

Barcelona, 28 de novembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 96492).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (del 23.12.2014 al 28.01.2015) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 29.01.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Control del compliment de la Resolució 716/X, 
sobre la plantilla del Gran Teatre del Liceu
Tram. 290-00645/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 96503 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.12.2014

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 716/X, sobre la plan-
tilla del Gran Teatre del Liceu (tram. 290-00645/10), 
us informo del següent:

El 3 de juliol de 2014, després d’un període de negoci-
acions i amb la mediació de la Inspecció de Treball de 
Catalunya, el Comitè d’Empresa del Gran Teatre del 
Liceu i la direcció del mateix Teatre van arribar a un 
acord definitiu per a garantir la viabilitat i sostenibili-
tat futura de la institució.

Aquest acord, que va ser ratificat el 10 de juliol de 
2014 pel 79% de l’Assemblea de Treballadors, preveu 
expressament que el Gran Teatre del Liceu no insta-
rà mesures suspensives o modificatives de caràcter col-
lectiu, sempre que es compleixin els objectius fixats en 
el Pla Estratègic i de Viabilitat 2014-2017.

Barcelona, 1 de desembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 717/X, 
sobre l’ús de la toponímia a l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
Tram. 290-00646/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 96504 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.12.2014

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 717/X, sobre l’ús de 
la toponímia a l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 
290-00646/10), us informo del següent:

En data 19 de febrer de 2014 el secretari de Territori 
i Mobilitat es va adreçar a la directora de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat, Sra. Sonia Corrochano, per tal 
d’oferir-li treballar conjuntament per cercar una solu-
ció a la toponímia emprada exclusivament en castellà 
en aquesta infraestructura.

El 28 de febrer de 2014, la directora general de Política 
Lingüística també es va adreçar a la directora de l’ae-
roport de Barcelona - el Prat sobre l’ús de la toponímia 
en català en els rètols i informacions sobre destinaci-
ons que es donen en aquest aeroport.

El 26 de novembre de 2014 he adreçat un escrit a la mi-
nistra de Foment, mitjançant el qual li reitero que faci 
les gestions necessàries per tal que sigui possible l’ús 
correcte de la toponímia en català en panells, senyalit-
zacions, comunicacions i informacions dels aeroports 
de Catalunya, i en especial, en el de Barcelona - el Prat.

Barcelona, 1 de desembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura



15 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 456

4.50.01. INFORMACIó 44

Control del compliment de la Resolució 752/X, 
sobre el protocol de dotació i especificació 
dels mitjans tècnics i materials de la briga-
da mòbil i de les àrees regionals de recursos 
operatius
Tram. 290-00676/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 96975 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.12.2014

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 752/X, sobre el pro-
tocol de dotació i especificació dels mitjans tècnics 
i materials de la brigada mòbil i de les àrees regio-
nals de recursos operatius (número de tramitació 290-
00676/10), us informo del següent:

La Direcció General de la Policia utilitza els mitjans 
materials de forma reglada, ordenada i sota la legalitat 
per tal que el seu ús esdevingui eficaç en la tasca en-
comanda a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra de garantir la seguretat pública. Pel que fa a 
les unitats d’ordre públic, a més, es fa d’acord amb les 
recomanacions aprovades a la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Mate-
rials Antiavalots en Esdeveniments de Masses.

El nou model de seguretat en matèria d’ordre públic 
va suposar un replantejament del sistema existent fins 
aleshores; es van introduir canvis en el sistema d’ús de 
les eines, en dotar a aquestes unitats de nou material i 
en modificar els procediments i les instruccions de tre-
ball, entre altres qüestions.

Els canvis per millorar els materials de dotació, ja si-
gui per adaptar-los, retirar-los o introduir-hi de nous, 
influeixen en les formes de treballar i en la forma 
d’utilitzar-los; en aquest sentit, el procediment de tre-
ball operatiu específic d’ordre públic es troba en revi-
sió i s’han posat en marxa diferents procediments de 
treball intern per regularitzar, unificar i garantir les 
actuacions de la Brigada Mòbil i les unitats ARRO 
d’acord amb els canvis introduïts. Aquestes revisions i 
modificacions s’estan duent a terme i requereixen d’un 
procés d’estudi, valoració i aplicació.

Barcelona, 1 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 753/X, 
sobre la planificació d’equipaments, coman-
daments i dispositius de seguretat pública
Tram. 290-00677/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 96976 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.12.2014

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 753/X, sobre la 
planificació d’equipaments, comandaments i disposi-
tius de seguretat pública (número de tramitació 290-
00677/10), us informo del següent:

El Departament d’Interior exerceix les competènci-
es que té encomanades de forma integral, amb la mà-
xima participació i implicació dels diferents òrgans i 
agents socials competents en matèria de seguretat.

Tal i com estableix la llei 4/2003, de 7 d’abril, d’orde-
nació del sistema de seguretat pública de Catalunya, 
el sistema de seguretat es fonamenta en els principis 
de cooperació, col·laboració, lleialtat institucional i au-
xili mutu entre les autoritats, les administracions i els 
serveis públics amb responsabilitats en l’àmbit de la 
seguretat, alhora que preveu també els òrgans de coor-
dinació i de participació ciutadana corresponents.

El Departament d’Interior continuarà complint amb el 
marc legal vigent i amb les funcions i els deures esta-
blerts a les lleis, duent a terme totes aquelles accions 
i mesures que afectin de forma positiva la ciutadania, 
en coordinació amb els agents afectats.

Barcelona, 1 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 117/X, 
sobre les llars d’infants
Tram. 390-00117/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 96244 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.12.2014

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 117/X, sobre les llars d’infants 
(tram. 390-00117/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament, d’acord amb l’es-
tablert a la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de 
llars d’infants de qualitat, va ajustar l’oferta pública a 
la demanda real i va millorar significativament les ta-
xes d’escolarització d’infants menors de 3 anys amb 
l’elaboració del mapa de llars d’infants de Catalunya 
que mostrava la distribució territorial de 30.000 noves 
places de llar d’infants de titularitat pública per al pe-
ríode compres entre 2004 i 2008.

L’elaboració del Mapa de Llars d’Infants 2004-2008 
i la creació de noves places públiques de qualitat s’ha 
complert amb l’impuls del Departament d’Ensenya-
ment i dels ajuntaments.

Actualment el Departament d’Ensenyament treballa 
en l’actualització del mapa de places d’educació infan-
til de primer cicle ocupades realment, atès que en els 
darrera anys hi ha hagut un canvi en els moviments 
migratoris i una davallada significativa del nombre 
de naixements a Catalunya. En aquest sentit, cal tenir 
present que existeixen uns 15.000 places no ocupades. 
Un cop hagi finalitzat aquest procés, el Departament 
d’Ensenyament podrà definir les actuacions necessà-
ries en els ensenyaments d’educació infantil de pri-
mer cicle per al període comprès entre els anys 2015 
i 2020.

El Govern de la Generalitat i les quatre diputacions 
catalanes van signar el 8 de juliol de 2014 els acords 
per destinar 34.264.088 euros a les despeses de funci-
onament de les escoles bressol municipals per als cur-
sos 2013-2014 i 2014-2015. Aquests diners provenen 
de l’aportació que les diputacions han de fer per llei al 
pla general del PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya).

Amb anterioritat, ja s’havia acordat amb les diferents 
diputacions el pagament de l’import corresponent per 
el curs 2012-2013.

Pel que fa al concepte de funcionament, el Departa-
ment d’Ensenyament s’ha fet càrrec de despeses de les 
llars d’infants fins el curs escolar 2011-2012.

El Departament d’Ensenyament s’ha fet càrrec del 
concepte de creació de places de les llars, d’acord amb 
l’establert a la Llei 5/2004, de 9 de juliol i en l’Acord 
de Govern de 19 de juny de 2012, amb un pressupost 
de 191.943.425,35€.

En aquests moments el Govern de la Generalitat de 
Catalunya està negociant amb les quatre Diputacions 
Provincials per tal que aquestes es facin càrrec de la 
subvenció per minorar el cost de les quotes de les llars 
d’infants d’iniciativa social.

També us informo que el Pla de formació perma-
nent del professorat del Departament d’Ensenyament 
també va dirigit als professionals dels ensenyaments 
d’educació infantil de primer cicle.

Finalment dir que en el marc de la Comissió Mixta 
s’ha creat un grup de treball sobre la incidència de la 
llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administra-
ció Local (RSAL) en els serveis educatius de titularitat 
municipal.

Barcelona, 1 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 126/X, so-
bre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Tram. 390-00126/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 96002 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.12.2014

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 126/X, sobre l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural (tram. 390-00126/10), us 
informo del següent:

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) 
del Departament de Cultura i l’Agència Catalana de 
Turisme (ACT) del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció es coordinen per promoure línies de treball conjunt 
referit al patrimoni cultural i al turisme. Els patronats 
de turisme de les diferents diputacions provincials i di-
verses entitats de promoció turística d’àmbit munici-
pal, en trobar-se integrats en el Consell de Direcció de 
l’ACT, també participen activament en els programes 
de treball per a la dinamització i promoció dels espais 
culturals de major atractiu turístic. Com també el fet 
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que entre els membres del Consell d’Administració de 
l’ACdPC hi hagi la Direcció General de Turisme.

En aquest sentit, es mantenen línies de treball conjun-
tes pel que fa a la senyalització del patrimoni cultural 
en les vies públiques; la creació i comercialització de 
paquets turístics; la implantació d’eines estadístiques 
per conèixer millor el perfil dels visitants de turisme 
cultural, el seu comportament i les pautes de consum; 
la coordinació dels plans de màrqueting d’ambdues 
agències per tal que tots dos romanguin ben alineats, 
generin sinèrgies i millorin el treball coordinat.

Està previst que el Pla de Màrqueting defineixi les es-
tratègies i dissenyi les actuacions a realitzar per a la 
dinamització i promoció dels equipaments que gesti-
ona l’ACdPC, de manera que s’aconsegueixi atraure 
més visitants, així com una millora de la satisfacció en 
l’experiència del visitant i en la gestió. Es preveu que 
el Pla es pugui finalitzar durant el 2015.

Per aprofitar els instruments que les tecnologies de la 
informació i la comunicació posen a l’abast per pro-
moure i difondre el patrimoni cultural català, així com 
per captar nous públics i adaptar l’ACdPC a les noves 
dinàmiques experiencials de consum, durant el 2014 
s’han engegat diferents iniciatives, com:

– Nova web dedicada a la Ruta 1714, que presenta els 
diferents escenaris de la Guerra de Successió i en pro-
porciona informació cultural, històrica i turística. In-
clou una cerca per mapa i rutes en col·laboració amb el 
portal Wikiloc.

– Nova web Patrimoni Cultura-Educació, que recull 
les activitats educatives de museus i monuments de 
l’ACdPC i que progressivament incorporarà les de 
la resta d’equipaments patrimonials catalans. Inclou 
igualment un espai de participació on els centres edu-
catius poden fer aportacions.

– Adaptació de la web del Museu d’Història de Cata-
lunya per a la consulta des de mòbils.

– Nova aplicació app dedicada a la Ruta 1714 que per-
met informació sobre els escenaris i esdeveniments cor-
responents. També inclou dues iniciatives especialment 
pensades per a la captació de nous públics: una sèrie de 
vídeos amb personatges de l’època que expliquen en pri-
mera persona la seva vivència, i una novel·la contempo-
rània que es distribueix exclusivament via mòbil.

– Nova app del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya sobre el patrimoni industrial de la ciutat de 
Terrassa. Permet consultes i mostra imatges antigues 
d’aquest patrimoni gràcies a la implementació de la 
Realitat Augmentada.

– WebbApp en preparació, que inclourà la majoria de 
museus catalans i oferirà els continguts més destacats 
de les seves sales en diferents idiomes, en una iniciati-
va especialment adreçada a millorar el multilingüisme 
dels recursos disponibles en la xarxa.

– Xarxes socials: els diferents museus de l’ACdPC te-
nen comptes a Facebook, Twitter i YouTube.

Pel que fa a incrementar les accions per millorar l’ex-
periència de la visita i així donar valor afegit a l’oferta 
patrimonial, la pròpia creació de l’ACdPC va en gran 
part dirigida a millorar l’experiència i el grau de satis-
facció que els ciutadans tenen en la visita de museus, 
monuments i jaciments arqueològics.

Un exemple d’aquestes accions és el Programa Patri-
moni en acció, que s’adreça directament a fomentar 
l’ús i el coneixement del patrimoni cultural català i a 
oferir a tots els ciutadans una forma diferent de veu-
re’l i viure’l. Finançat majoritàriament per la Fundació 
Obra Social «la Caixa», el Programa compta amb un 
pressupost d’1,9 M€/any durant el període 2013-2018 
i pretén incrementar en un 30% els visitants de 6 ele-
ments patrimonials en els propers 5 anys

D’altra banda, per tal de potenciar les accions de pro-
moció i captació de turistes, el Departament de Cultu-
ra s’ha implicat en vuit actuacions diferents:

1) Creació de l’Espai Patrimoni en la planta baixa del 
Palau Moja com a instrument de promoció i comerci-
alització dels recursos del patrimoni cultural de Cata-
lunya.

2) Adequació dels recursos patrimonials al món del 
turisme i a la realitat turística del territori més imme-
diat quant horaris i atenció, senyalització i interpreta-
ció, idiomes, informació i vinculació dels agents del 
territori.

3) Elaboració i comercialització de productes turístics 
per tal de formar una col·lecció de visites «obligades» 
de nivell i qualitat que conformin un tot que cal conèi-
xer, i comercialització en el mercat turístic presencial i 
firal a través d’empreses especialitzades.

4) Rutes i itineraris amb recursos patrimonials com a 
element node i líder del clúster per crear i ajudar pro-
ductes turístics d’abast nacional; col·laboració en el 
programes turístics nomenats patrimoni de la humani-
tat per la UNESCO; situar Catalunya en els itineraris 
culturals europeus del Consell d’Europa, i prestigiar a 
nivell turístic les etiquetes i mencions internacionals.

5) Senyalització territorial, temàtica i d’acollida. Es 
millora la senyalització existent i se n’implementa de 
nova a carreteres i accessos i punts d’acollida i infor-
mació dels nodes o pols que compten amb valor pa-
trimonial i turístic alhora, en funció del Mapa i de les 
prioritats establertes i mitjançant:

6) Programa per al desenvolupament turístic dels mu-
seus a les necessitats turístiques actuals i a la realitat 
turística del territori. Inclou construir i adaptar webs, 
TIC i app, adaptar la informació als idiomes que cal-
gui i l’elaboració de productes i experiències turísti-
ques per entrar en el procés de comercialització.
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7) Redacció i actualització del Mapa de Turisme i Pa-
trimoni per tal de disposar de mitjans teòrics que per-
metin actuar segons les prioritats establertes d’acord 
amb la capacitat de cada recurs patrimonial i proposar 
àmbits territorials d’actuació en els quals les actuaci-
ons siguin rendibles en termes culturals, socials i eco-
nòmics.

8) Coordinació amb la Direcció General de Turisme, 
l’Agència Catalana de Turisme, els patronats de turis-
me i altres agents del sector, públics i privats, pel que 
fa a la promoció i comercialització de recursos, pro-
ductes i serveis relacionats amb el patrimoni cultural.

El Departament de Cultura també potencia les acci-
ons de promoció i captació de turistes amb les accions 
següents:

– Comercialització de productes i experiències turísti-
ques fetes a l’entorn de recursos patrimonials, a través 
de la plataforma «bookexperience.catalunya.com», 
que impulsa i recolza l’ACT.

– Promoció de recursos, productes i experiències tu-
rístiques fetes a l’entorn del patrimoni cultural, a tra-
vés de les plataformes del «Catalunya Experience», 
que impulsa i recolza l’ACT.

– Participació a la campanya de Turisme Familiar, 
dins l’Any del Turisme Familiar (ATF), destinat a pú-
blic local i forà, amb propostes d’activitats fetes des 
dels museus, monuments i jaciments i destinades a les 
famílies. L’ATF s’impulsa i recolza des de l’ACT.

– Participació en temes de turisme d’incentius en el 
Catalunya Convention Bureau (CCB).

Per afavorir els vincles complementaris entre patrimo-
ni i territori, entre la marca cultural i turística genèrica 
de Catalunya i les marques específiques del territori, 
el Departament de Cultura ha intensificat les relacions 
amb organismes relacionats o dedicats exclusivament 
al turisme, tant públics com privats, com ara la Direc-
ció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turis-
me, diputacions, patronats, associacions d’agències de 
viatges i organitzacions de paquets turístics, així com 
amb els agents territorials i comarcals on s’ubiquen els 
conjunts patrimonials a promocionar.

Pel que fa als imports provinents de la taxa turística, 
el Departament de Cultura ha previst destinar-los a 
les actuacions de promoció cultural i de patrimoni se-
güents:

– Programa de diversitat idiomàtica (mínim 4 idio-
mes) en suports presencials i on-line dels museus i 
equipaments patrimonials que formen part de tres 
xarxes: la Xarxa de Museus de Lleida i Aran, la Xar-
xa de Museus de Tarragona i Terres de l’Ebre i la 
Xarxa de Museus de Girona.

– Programa de creació de Productes experiència, co-
merciables en el mercat turístic a quatre museus, dos 

de la Xarxa de Museus de Lleida i Aran, i dos de Xar-
xa de Museus de Tarragona i Terres de l’Ebre.

– Programa d’implementació de Senyalització turísti-
ca a les carreteres de Catalunya.

– Enguany s’ha actuat, entre altres, al castell de Car-
dona, castell de Gelida, castell de Montsoriu i castell 
de Claramunt; molí paperer de Capellades i mines de 
Gavà; torre de la Manresana i ermita de Sant Sebastià 
de Vic; monestir de Sant Cugat, monestir de Sant Ponç 
i monestir de Santa Maria de Lluçà.

Barcelona, 1 de desembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció 127/X, 
sobre l’economia del tercer sector
Tram. 390-00127/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 95963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció 127/X, amb 
número de tramitació 390-00127/10, sobre l’economia 
del tercer sector, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost.

Barcelona, 28 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 95963).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 23.12.2014 al 28.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 29.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

http://bookexperience.catalunya.com/
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Control del compliment de la Moció 128/X, 
sobre les mesures per a garantir la viabilitat i 
l’estabilitat de les entitats socials
Tram. 390-00128/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 96491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, consellera de Benestar Soci-
al i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empara 
del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment del punt b de la mo-
ció amb número de tramitació 390-00128/10, sobre 
128/X, sobre les mesures per a garantir la viabilitat i 
l’estabilitat de les entitats socials, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració atès la diversitat de les actuaci-
ons a tractar.

Barcelona, 28 de novembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 96491).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 23.12.2014 al 28.01.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 29.01.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Control del compliment de la Moció 154/X, 
sobre les mesures econòmiques per a l’exer-
cici pressupostari del 2015
Tram. 390-00154/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014

Control del compliment de la Moció 155/X, 
sobre la presentació dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2015
Tram. 390-00155/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014

Control del compliment de la Moció 156/X, 
sobre les garanties jurídiques i la tutela dels 
drets fonamentals de la població immigrant 
a Catalunya
Tram. 390-00156/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014

Control del compliment de la Moció 157/X, 
sobre el 9 de novembre i l’obertura d’un pro-
cés constituent
Tram. 390-00157/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014

Control del compliment de la Moció 158/X, 
sobre les accions polítiques i judicials per a 
no pagar el deute amb el projecte Castor
Tram. 390-00158/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014
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Control del compliment de la Moció 159/X, 
sobre l’atenció primària de salut
Tram. 390-00159/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014

Control del compliment de la Moció 160/X, 
sobre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 390-00160/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014

Control del compliment de la Moció 161/X, 
sobre la informació relativa als efectes del 
procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat
Tram. 390-00161/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014

Control del compliment de la Moció 162/X, 
sobre la pobresa i la desigualtat
Tram. 390-00162/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014

Control del compliment de la Moció 163/X, 
sobre l’educació en el lleure
Tram. 390-00163/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.12.2014

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre la regula-
ció dels centres formatius per als joves que 
no han acabat els estudis bàsics i sobre la 
col·laboració amb la Fundació El Llindar
Tram. 354-00358/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carlos Carrizosa Torres, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 95235).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, 05.12.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02320/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Fascicle segon
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la fundació El Llindar amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02321/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació la Carena amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02322/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Jaume Bofill amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02323/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02324/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02325/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Àfrica Blanco, 
representant d’Avalot, amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professi-
onal de Catalunya
Tram. 352-02326/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02327/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Escola Pia de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02328/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Centres Au-
tònoms d’Ensenyament de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02329/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
de la Formació amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02330/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Fòrum de Ciutats amb Consell de 
Formació Professional amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02331/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Discapacitat Intel·lectual de Catalu-
nya (Dincat) amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02332/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Ca-
sares i Martínez, president del Consell Ca-
talà de Formació Professional, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02333/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02334/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02335/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02336/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió Sindical Obrera de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02337/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02338/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02339/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Empresaris de la 
Petita i Mitjana Empresa amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 352-02340/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Cambres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02341/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02342/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02343/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Montse Tar-
ridas i Lucía Albardíaz, en representació de 
les escoles Fàsia, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02344/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.



15 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 456

4.53.05. INFORMACIó 53

Proposta de compareixença de Josep Codi-
na, director general de l’Escola Joviat, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02345/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Estudiants Pro-
gressistes amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02389/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Sindicat d’Estudiants amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02390/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02391/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02392/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02393/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02394/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02395/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Jaume Bofill amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02396/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02397/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Lourdes Es-
teban, directora de Formació i Ocupació de 
Pimec, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02398/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02399/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació El Llindar amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02400/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les associacions de mares i 
pares de les Escoles Fàsia amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02401/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença del responsable 
de la formació dual i les cambres de la Fede-
ració Alemanya de Sindicats (DGB) amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02402/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Centres Públics de 
Formació Professional del País Basc amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02403/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença de Tobias Wolf-
garten, en representació de l’Oficina Alema-
nya per a la Cooperació Internacional en Edu-
cació i Formació Professional, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02404/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Departament d’Educació, Política 
Lingüística i Cultura del Govern Basc especi-
alitzada en projectes d’aprenentatge al llarg 
de la vida, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02405/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Aina Vidal, po-
litòloga de la Universitat Autònoma de Bar-
celona especialitzada en temes de formació 
i responsable d’organització d’Acció Jove, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02406/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Farri-
ols, impulsor de plans de transició al treball, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02407/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Jaume Bur-
niol, en representació de la Fundació La-
cetània, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 352-02408/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Ranchal, en representació del Consell Supe-
rior d’Avaluació del Sistema Educatiu, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02409/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Roca, director de l’Institut Comte de Rius, 
de Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02410/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença de Tomás Se-
gundo, coordinador del Centre Integral de la 
Garrotxa, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02411/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Isidre Garcia, 
director de l’Institut Salvador Seguí, de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02412/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Paco Puerto amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02413/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Gar-
cia, responsable de Formació Professional 
de l’Institut Can Vilumara, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 352-02414/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Josep Fran-
cí, ex-director general de Formació Profes-
sional i director de Delegacions de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02415/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Rafael Me-
rino, en representació del Grup de Recerca 
en Educació i Treball de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02416/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Maribel Gar-
cia, en representació del Grup de Recerca 
en Educació i Treball de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02417/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença de Jean Salles, 
secretari general de la Cambra d’Arts i Oficis 
dels Pirineus Orientals, a Perpinyà, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02418/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Carles Mar-
tínez, catedràtic d’institut jubilat i expert en 
formació professional i qualificacions, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02419/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Roser Ber-
tran, directora de projectes de Kreanta i ex-
perta en formació professional, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02420/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença del director ge-
neral de Formació Professional Inicial i En-
senyaments de Règim Especial amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02486/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Ca-
sares Martínez, president del Consell Ca-
talà de Formació Professional, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02487/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Olga Camp-
many, directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02488/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença del secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02489/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Solé, catedràtic emèrit de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professi-
onal de Catalunya
Tram. 352-02490/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Lola López, 
economista, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02491/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Josep Fran-
cí, expert en formació professional i direc-
tor de delegacions de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02492/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Ferrer, 
economista i coordinador del Club de Pros-
pectiva del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02493/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Anna Mates, 
directora de Formació de la Fundació Edu-
ard Soler, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02494/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Roca, director de l’Institut Comte de Rius, 
de Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02495/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Oficina de l’Organització Inter-
nacional del Treball a Espanya amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02496/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02497/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02498/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02499/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02500/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02501/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Castellana, president de la Fundació Utopia, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02502/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Jaime López 
Cossio, ex-director general de Formació i 
Ocupació de la Xunta de Galicia, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02503/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Thomas Gi-
essler, responsable de Formació Dual, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02504/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 96609).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les associacions de mares i 
pares de les Escoles Fàsia amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02505/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02506/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de Comerç de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02507/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02508/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02509/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02510/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02511/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Jaume Bofill amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02512/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Junta de Directors de Centres 
Públics de Formació Professional amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02513/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, 
en representació de la Fundació Cirem, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02514/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Thomas Gi-
essler, responsable de Formació Dual, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02515/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença de Jordi Vaquer, 
director de l’Open Society Foundations a Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la 
revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 352-02517/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96916).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.12.2014.

Proposta de compareixença d’Òscar Ro-
ca Safont, cap de l’Àrea de Legislació i As-
sumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 6/2003 per a intro-
duir la revocació dels drets i l’estatut dels 
expresidents i expresidentes de la Genera-
litat
Tram. 352-02518/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96916).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.12.2014.

Proposta de compareixença d’Eugenio Asti-
garraga, professor de la Facultat d’Humani-
tats i Ciències de l’Educació de la Universitat 
de Mondragon i de Tknika, Centre d’Innova-
ció per a la Formació Professional del Go-
vern del País Basc, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02519/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 96917).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de dos repre-
sentants de la Unió Sindical de Treballadors 
de l’Ensenyament de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02520/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 96917).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02521/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 96917).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí 
Rovira, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 352-02522/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.12.2014.
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Proposta de compareixença de Josep Maria 
Reniu i Vilamala, cap d’estudis de ciència po-
lítica i de l’Administració de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 6/2003 per a introdu-
ir la revocació dels drets i l’estatut dels expre-
sidents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 352-02523/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.12.2014.

Proposta de compareixença de Ferran Re-
quejo i Coll, catedràtic de ciència política de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 352-02524/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.12.2014.

Proposta de compareixença de Joan Vintró 
i Castells, catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 352-02525/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Escoles per a les Bones 
Pràctiques a la Formació Professional amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02541/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Salvador 
Alemany, president del Consell Assessor per 
a la Reactivació Econòmica i el Creixement, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02542/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Miquel Valls, 
president de la Cambra de Comerç de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02543/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Josep Gon-
zález, president de Pimec, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02544/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença de Joaquim Gay 
de Montellà, president de Foment del Treball 
Nacional, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02545/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Joan Car-
les Gallego, secretari general de Comissions 
Obreres, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02546/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Álvarez Suárez, secretari general de la Unió 
General de Treballadors, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 352-02547/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, 
director de la Fundació Centre d’Iniciatives i 
Recerques Europees a la Mediterrània, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02548/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Nicolau Gal-
deano, inspector de formació professional, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02549/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Olive-
res, expresident de la Comissió del Sistema 
de Formació i Qualificació Professional de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02550/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença de Francesc So-
là, expresident de la Fundació Eduard Solé, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02551/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Ricard Coma 
Montoro, director de l’Escola Pia Diputació i 
exgerent de la Fundació BCN Formació Pro-
fessional, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02552/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Juanjo Gar-
cía, president de l’Associació de Directius de 
l’Educació Pública de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02553/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Roca, director de l’Institut Comte de Rius, 
de Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02554/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Vilarru-
bí, director de l’Institut Santa Eugènia, de Gi-
rona, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02555/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del projecte DIDàctica amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02556/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença d’Anna Mates, 
directora de formació de la Fundació Edu-
ard Solé, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02557/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Joan Ramon 
Dulcet, consultor de formació professional 
de la Fundació Escola Cristiana de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02558/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de José Abas-
cal, director de l’Institut Salesians de Sarrià, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02559/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Manuel Cer-
merón, director general d’Aqualogy, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02560/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Manel Xi-
fra, president de Comexi Group, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02561/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Antonio Con-
dal Tomàs, director de Recursos Humans de 
la Corporació Alimentària Guissona, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02562/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 352-02563/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Lourdes Es-
teban, directora de Formació i Ocupació de 
Pimec, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02564/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença d’Imma Estivill 
Balsells, presidenta de la sectorial Serveis 
Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02565/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02566/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 352-02567/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 352-02568/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Empresaris de la 
Petita i Mitjana Empresa amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 352-02569/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cecot amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02570/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença de Luis Pérez, 
director de Relacions Institucionals de Rand-
stad, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02571/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’Òscar Valiente, 
expert en formació professional de la Funda-
ció Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 352-02572/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.



15 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 456

4.53.05. INFORMACIó 68

Proposta de compareixença d’Adrià Zancajo, 
professor de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i membre de la Fundació Jaume Bofill, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02573/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Català de Formació Pro-
fessional amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02574/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació BCN Formació Pro-
fessional amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02575/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Centres Au-
tònoms d’Ensenyament de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02576/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
de la Formació amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02577/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Discapacitat Intel·lectual de Ca-
talunya (Dincat) amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02578/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02579/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Centres d’Ense-
nyament Privat no Concertats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02580/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Mestres Industrials i 
Tècnics Superiors amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02581/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell General de Cambres de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02582/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02583/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02584/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’Alba Alfage-
me, coordinadora de la Unitat de Suport a 
l’Atenció de Víctimes, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè presenti 
l’estudi «Els homicidis per violència masclis-
ta a Catalunya 2008-2012»
Tram. 356-00915/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 19, 
tinguda el 10.12.2014, DSPC-C 560.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió promotora de la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè valori les apor-
tacions de les organitzacions i els grups 
socials en el tràmit de compareixences del 
procediment legislatiu d’aquesta proposició 
de llei
Tram. 356-00916/10

Sol·licitud

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Pere Bosch Cu-
enca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialista, Rafael López i Rueda, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 94710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 04.12.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació El Llindar davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què informi sobre la col·laboració del Depar-
tament d’Ensenyament amb la Fundació per 
a crear una nova modalitat formativa en cen-
tres de segona oportunitat
Tram. 356-00924/10

Sol·licitud

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 95238).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.12.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre l’estratègia industrial i els 
programes de desenvolupament
Tram. 355-00157/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.12.2014, DSPC-
C 559.

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00176/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior (reg. 96977).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes 
o Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 05.12.2014.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Carme Borbonès Bres-
có, presidenta de Càritas Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00468/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 09.12.2014, 
DSPC-C 557.

Compareixença del director de la Fundació 
Arrels amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00476/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 09.12.2014, 
DSPC-C 557.

Compareixença de Núria Carrera i Comes, 
degana del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00482/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 09.12.2014, 
DSPC-C 557.

Compareixença de Jaume Botey Vallès, pro-
fessor d’història de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, en representació de Cristia-
nisme i Justícia, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00483/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 09.12.2014, 
DSPC-C 557.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials 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. 353-00485/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 09.12.2014, 
DSPC-C 557.

Compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau 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. 353-00486/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 09.12.2014, 
DSPC-C 557.
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Compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, di-
rector de la Fundació Privada Trinijove i pre-
sident de la Xarxa Europea d’Empreses d’In-
serció Social, 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. 353-00498/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 09.12.2014, 
DSPC-C 557.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empreses d’Inserció de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00513/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 09.12.2014, 
DSPC-C 557.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00525/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 09.12.2014, 
DSPC-C 557.

Compareixença de Jordi Merino Urbano, pre-
sident de la Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 353-00584/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 02.12.2014, 
DSPC-C 549.

Compareixença de Núria Ramon, presidenta 
del Consell Nacional de la Joventut de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 353-00585/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 02.12.2014, 
DSPC-C 549.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Entitats contra el Càn-
cer amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat
Tram. 353-00601/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 02.12.2014, 
DSPC-C 549.

Compareixença d’una representació del Con-
sell de la Joventut de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00610/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 32 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 02.12.2014, DSPC-
C 549.
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Compareixença de l’Ens de Comunicació As -
sociativa amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00616/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 32 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 02.12.2014, DSPC-
C 549.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea Nacional Catalana amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00621/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 02.12.2014, 
DSPC-C 549.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola contra el Càncer amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00638/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 02.12.2014, 
DSPC-C 549.

Compareixença de Miquel Vilardell, presi-
dent del Consell Assessor per a la Sostenibi-
litat i el Progrés del Sistema Sanitari, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre la 
seva tasca d’assessorament al Govern en 
matèria de salut
Tram. 357-00078/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 04.12.2014, DSPC-C 554.

Compareixença del director general d’Ac-
ció Cívica i Comunitària davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre el grau de desenvolupament i assoliment 
d’objectius del Pla integral del poble gitano
Tram. 357-00659/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, tinguda el 10.12.2014, DSPC-
C 560.

Compareixença de Mario Granados, mem-
bre de l’Associació Catalana de Professio-
nals de les Polítiques de Joventut, davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a ex-
plicar la situació dels professionals de l’àm-
bit de les polítiques de joventut
Tram. 357-00695/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, tinguda el 09.12.2014, DSPC-
C 558.

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Esplais Catalans (Esplac) davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a in-
formar sobre la situació dels esplais i l’edu-
cació en el lleure
Tram. 357-00751/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, tinguda el 09.12.2014, DSPC-
C 558.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 04.12.2014, 
DSPC-C 553.



15 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 456

4.53.15. INFORMACIó 74

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 04.12.2014, 
DSPC-C 553.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 04.12.2014, 
DSPC-C 553.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 04.12.2014, 
DSPC-C 553.

Compareixença de Jordi Pujol i Soley, ex-
president de la Generalitat, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00838/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Jordi Pujol i Ferrusola da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00839/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Oleguer Pujol i Ferruso-
la davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00840/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Oriol Pujol i Ferrusola da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00841/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Marta Ferrusola Lladós 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00842/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Pere Pujol Ferrusola da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00843/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Josep Pujol Ferrusola da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00844/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Marta Pujol Ferrusola da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00845/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Ramon Gironès Pagès 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00846/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Mercè Gironès Riera da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00847/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Joan Anton Sánchez Car-
reté, assessor fiscal, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00848/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Ramon Pedrós Martí, ex-
cap del Gabinet de Premsa de Presidència 
entre els anys 1988 i 1998, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00849/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Gustavo Buesa Ibáñez, 
president de GBI Services, SA, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00850/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Sergi Alsina Jimenez, 
d’Alta Partners, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00851/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Luis Delso Heras, pre-
sident d’Isolux Corsán, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00852/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Laura Cutillas Santillan, 
de Focio, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00853/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Josep Mayola Comadi-
ra, empresari de Servitransfer, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00854/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Alejandro Guerrero Kand-
ler, empresari de Life Mataró, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00855/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de María Jesús Muro Se-
bastián, sòcia de la divisió de consultoria 
d’Iberaudit Kreston, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00856/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Pedro Navarrete Sanz, 
expresident de Sony Espanya i exvicepre-
sident de Sony Europa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00857/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de David Ruiz Ramírez, de 
Promopalamós, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00858/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Ramon Cierco, de Banca 
Privada d’Andorra, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00859/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Higini Cierco Noguer, pre-
sident de Banca Privada d’Andorra, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00860/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de José Matas Zapatas, ex 
tinent coronel de la Guàrdia Civil, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-00861/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Manel Cerqueda Dona-
deu, president d’Andbank, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00862/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Jordi Comas Planas, con-
seller delegat d’AndBank, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00863/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Josep Costa i Solà, ins-
pector d’hisenda, director de l’Administració 
Tributària d’Andorra i exdirector de l’Agència 
Tributària de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00864/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Jorge Fernández Díaz , 
ministre d’Interior, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00865/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Cristóbal Montoro Ro-
mero, ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00866/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Jorge Moragas Sánchez, 
cap de gabinet del president del Govern es-
panyol, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00867/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Ignasi Cosidó Gutiérrez, 
director general de la Policia Nacional, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00868/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Félix Sanz Roldán, direc-
tor del Centre Nacional d’Intel·ligència, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00869/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Manuel Vázquez López, 
comissari en cap de la Unitat de Delinqüèn-
cia Econòmica i Fiscal de la Policia Nacio-
nal, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00870/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de José Zaragoza Alonso, 
diputat a les Corts Generals i exsecretari 
d’organització del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política
Tram. 357-00871/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Alícia Sánchez-Camacho, 
senadora, diputada i presidenta del Partit 
Popular de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00872/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Francisco Marco Fernán-
dez, director de l’agència Método 3, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00873/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Lluïsa Bruguer, exgerent 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00874/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Victoria Álvarez Martín, 
sòcia de Partners Consulting Funding, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00875/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença del síndic de greuges da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00876/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença del síndic major de la Sindi-
catura de Comptes davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00877/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença del director de l’Oficina An-
tifrau de Catalunya davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00878/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Albert Lamarca i Marquès, 
president de la Comissió Jurídica Assesso-
ra, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00879/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Roger Loppacher i Cre-
huet, president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00880/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Ferran Tarradellas, cap 
de la representació de la Comissió Europea 
a Barcelona, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política
Tram. 357-00881/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Maria Àngels Barbarà i 
Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00882/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Fernando Bermejo Ca-
brero, fiscal, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política
Tram. 357-00883/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Carlos Jiménez Villarejo, 
exfiscal anticorrupció de la Fiscalia de l’Es-
tat, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00884/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de José María Mena Álva-
rez, exfiscal superior de Catalunya, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00885/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Ju-
bero, president del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00886/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de José María Romero de 
Tejada, fiscal superior de Catalunya, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00887/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’una representació de Jut-
ges per la Democràcia davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00888/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Jesús María Silva Sán-
chez, advocat i catedràtic de dret penal, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00889/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Ramón Álvarez de Miran-
da García, president del Tribunal de Comp-
tes, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00890/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.



15 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 456

4.53.15. INFORMACIó 81

Compareixença de Carles Sumarroca i Cui-
xet, president d’honor de Comsa Emte, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00891/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Carles Sumarroca Clave-
rol, vicepresident de Comsa Emte, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-00892/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Josep Cornadó Mateu, 
president de Copisa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00893/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Xavier Tauler Ferre, con-
seller delegat de Copisa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00894/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Xavier Corominas Riera 
, arquitecte i urbanista, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00895/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’una representació de Fo-
mento de Construcciones y Contratas, SA, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00896/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Sergi Pastor Colldeforns, 
ex executiu en cap d’Upprime Energy, Fico-
sa Internacional, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00897/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Xavier Pujol Artigas, de 
Ficosa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00898/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Ricard Puignou Vigo, de 
Certio, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00899/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Luis Fernando Guerra, 
soci i director de Deloitte Abogados, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00900/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Carlos Mas Ivars, presi-
dent de PricewaterhouseCoopers España, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00901/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Teresa M. Pitarch i Albós, 
directora de l’Oficina de Supervisió i Avalua-
ció de la Contractació Pública, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00902/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Maria Petra Saíz Antón, 
presidenta del Col·legi de Secretaris, Inter-
ventors i Tresorers de l’Administració Lo-
cal, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00903/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Mireia Vidal Ortí, inter-
ventora general de l’Administració de la Ge-
neralitat, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00904/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Juan Antonio Gallo Sa-
llent, exdirector de l’Òrgan Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya i pre-
sident del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00905/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Jaume Segalà i Torre, 
cap de la Inspecció de l’Agència Tributària 
a Catalunya, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política
Tram. 357-00906/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Joan Colom i Naval, sín-
dic de comptes, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00907/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Josep Maria Portabella, 
interventor general de la Generalitat, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00908/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Daniel Fernández Gon-
zález, exsecretari d’organització del Par-
tit dels Socialistes de Catalunya i diputat al 
Parlament de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00909/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Manuel Bustos Garrido, 
exalcalde de Sabadell, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00910/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de María Elena Pérez Gar-
cía, alcaldessa de Montcada i Reixac, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00911/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Francesc Bustos Garri-
do, regidor de Sabadell, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00912/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Jordi Soriano José, ex-
portaveu del Partit Popular a Sabadell, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00913/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de María Dolores de Cospe-
dal García, secretària general del Partit Po-
pular, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00914/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Ángel Acebes Paniagua, 
exministre d’Interior, ex secretari general 
del Partit Popular i membre del consell d’ad-
ministració d’Iberdrola, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00915/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Pedro Solbes Mira, ex-
ministre d’Economia, excomissari europeu i 
conseller d’Enel, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00916/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Luis Bárcenas Gutiérrez, 
extresorer i exsenador del Partit Popular, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00917/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Álvaro Lapuerta Quintero, 
extresorer i exdiputat per La Rioja del Partit 
Popular, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00918/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Enrique Lacalle, director 
de Barcelona Meeting Point, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00919/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de José Pérez Fernández, 
president de Banco de Madrid, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00920/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Josep Tous Andreu, ex 
coordinador general i ex vicepresident de la 
Diputació de Barcelona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00921/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Javier Nart Peñalver, eu-
rodiputat de Ciutadans - Partido de la Ciu-
dadanía, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00922/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Ernesto Ekaizer, periodis-
ta, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00923/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Félix Martínez, periodis-
ta, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00924/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Jordi Oliveres, periodis-
ta, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00925/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Siscu Baiges, periodis-
ta, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00926/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Enric González, periodis-
ta, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00927/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Jaume Reixac Riba, pe-
riodista, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00928/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Antonio Franco, periodis-
ta, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00929/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença d’Antonio Fernández, perio-
dista, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00930/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Josep Maria Ureta, pe-
riodista, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00931/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Hervé Falciani, enginyer 
informàtic, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política
Tram. 357-00932/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Julio Ransés Pérez, pre-
sident de l’Organització Professional d’Ins-
pectors d’Hisenda de l’Estat, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00933/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de José María Mollinedo, 
secretari general del Sindicat de Tècnics del 
Ministeri d’Hisenda, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00934/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Francisco Valencia, ex-
director del Departament d’Inspecció Finan-
cera i Tributària, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00935/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Juana María Lázaro Ruiz, 
exdirectora de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00936/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Santiago Menéndez Me-
néndez, director de l’Agència Tributària, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00937/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Gonzalo García de Cas-
tro, delegat de l’Agència Tributària a Catalu-
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00938/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Lluís Franco Sala, ex-
president de l’Agència Tributària de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00939/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Iu Pijoan Font, director 
general de Tributs, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00940/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Teresa Ribas i Algueró, 
directora de l’Agència Tributària de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00941/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Sílvia Cano Arteseros, 
gerent de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00942/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Margarita García-Valde-
casas Salgado, inspectora en cap de l’Ofici-
na Nacional d’Investigació del Frau, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00943/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Luis María Sánchez Gon-
zález, director d’inspeccions de l’Agència 
Tributària de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00944/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença del responsable de la gestió 
de grans patrimonis de «la Caixa» davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-00945/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença del responsable de la gestió 
de grans patrimonis de Banc Sabadell da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00946/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Antonio Garrigues Walker, 
membre del Comitè Executiu de Transpa-
rència Internacional Espanya, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00947/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Rafael Fontana, presi-
dent executiu de Cuatrecasas, Gonçalves, 
Pereira, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00948/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de José Ignacio Conde-Ruiz, 
ex director executiu de la Fundació d’Estu-
dis d’Economia Aplicada, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00949/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Llorenç Maristany Ba-
dell, assessor fiscal i president de la dele-
gació catalana de l’Associació Espanyo-
la d’Assessors Fiscals, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00950/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu Bu-
xadé, assessor fiscal, professor de dret tri-
butari de la Universitat Pompeu Fabra i 
expresident de l’Associació Espanyola d’As-
sessors Fiscals, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00951/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Andrew Philip Bolich, ges-
tor de fons, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política
Tram. 357-00952/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Helen Darbishire, direc-
tora d’Access Info Europe, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00953/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença de Ramon-Jordi Moles i Pla-
za, director del Centre de Recerca en Gover-
nança del Risc de la Universitat Autònoma de 
Bellaterra, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00954/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Núria Bassols i Munta-
da, directora del Programa de polítiques de 
transparència, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00955/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Silvina Bacigalupo, ca-
tedràtica de dret penal i membre de Trans-
parència Internacional, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00956/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Neus Bonet, degana del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00957/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, de-
gà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00958/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Joan B. Casas i Ontenien-
te, degà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00959/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Francesc Torralba Rose-
lló, doctor en filosofia i en teologia i autor del 
Codi ètic per a polítics, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00960/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença d’una representació de Pla-
taforma per una Fiscalitat Justa davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-00961/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’una representació de 
Campanya Pobresa Zero davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00962/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’una representació de Tax 
Network Justice davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00963/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Universitari de Turisme i Desenvolupa-
ment Sostenible de la Universitat de Las 
Palmas de Gran Canaria davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00964/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Jesús María Lizcano Ál-
varez, president de Transparency Interna-
tional España, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00965/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Victoria Anderica Caffa-
rena, coordinadora d’Access Info Europe, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00966/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’una representació de la 
Comissaria General d’Investigació Criminal 
dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00967/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Carme Coll, experta del 
Sepblac, Servei Executiu de la Comissió de 
Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infrac-
cions Monetàries, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00968/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.
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Compareixença del director del Sepblac, 
Servei Executiu de la Comissió de Prevenció 
del Blanqueig de Capitals i Infraccions Mo-
netàries, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00969/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Juan Antonio Aliaga Mén-
dez, responsable de prevenció del blanqueig 
del Consell Nacional del Notariat, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-00970/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Joan Queralt, catedràtic 
de dret penal, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00971/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença d’Esteve Ayats Domènech, 
d’A glomerats Girona, davant la Comissió 
d’In vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00972/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença de Manel Hernández, exdi-
rector de l’Agència Catalana de l’Aigua, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00973/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Compareixença del secretari de Medi Am-
bient i Sostenibilitat davant de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar so-
bre el compliment de la Moció 105/X, sobre 
el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i so-
bre el Pla de protecció integral del delta de 
l’Ebre
Tram. 357-01017/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 29, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 551.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el fiscal superior de 
Catalunya per a presentar la Memòria de la 
Fiscalia corresponent al 2012
Tram. 359-00012/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 04.12.2014, 
DSPC-C 555.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya per 
a presentar la memòria del Tribunal corres-
ponent al 2013
Tram. 359-00019/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 04.12.2014, 
DSPC-C 555.
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Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el fiscal superior de 
Catalunya per a presentar la Memòria de la 
Fiscalia corresponent al 2013
Tram. 359-00020/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 04.12.2014, 
DSPC-C 555.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 46

Convocada per al 16 de desembre 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 16 de 
desembre de 2014, a les 17.00 h, al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 
300-00252/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.

2. Interpel·lació al Govern sobre l’acord de lliure co-
merç i inversions entre la Unió Europea i els Estats 
Units (TTIP). Tram. 300-00255/10. Grup Mixt. Subs-
tanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre el seu paper en el pro-
jecte BCN World. Tram. 300-00250/10. Hortènsia 
Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs-
tanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat de la gent 
gran. Tram. 300-00254/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic. 
Tram. 300-00248/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la integració tarifària 
al Ripollès, a Osona i al Berguedà i sobre l’acord de 
finançament de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
Tram. 300-00253/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions d’ac-
tivitat i les retribucions dels directius del sector sanita-
ri. Tram. 300-00247/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre transparència i con-
tractació en el sistema sanitari. Tram. 300-00249/10. 
Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut. 
Tram. 300-00251/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.

10. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades 
el 17 de desembre, a les 10.00 h).

11. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

12. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015. Tram. 200-00033/10. Go-
vern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes 
a la totalitat del Projecte (text presentat: BOPC 442, 3).

13. Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de segona 
modificació de la disposició addicional tercera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa. Tram. 203-
00015/10. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text pre-
sentat: BOPC 456, 22).

14. Projecte de llei de representativitat de les organit-
zacions professionals agràries. Tram. 200-00031/10. 
Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en 
lectura única (text presentat: BOPC 440, 53).

15. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives. Tram. 200-00034/10. Govern de la Ge-
neralitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes a 
la totalitat (text presentat: BOPC 443, 3).

16. Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern. Tram. 202-00056/10. 
Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 455, 3).

17. Projecte de llei de mesures en matèria de trans-
parència i accés a la informació pública. Tram. 200-
00035/10. Govern de la Generalitat. Proposta de tra-
mitació en lectura única (text presentat: BOPC 449, 3).

18. Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona. Tram. 200-00036/10. Govern de la Gene-
ralitat. Proposta de tramitació en lectura única (text 
presentat: BOPC 450, 4).

19. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
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públics de consum. Tram. 200-00003/10. Comissió 
d’Empresa i Ocupació. Debat i votació del dictamen 
de la Comissió (dictamen: BOPC 452, 3).

20. Projecte de llei del protectorat de les fundacions 
i de verificació de l’activitat de les associacions de-
clarades d’utilitat pública. Tram. 200-00014/10, 202-
00033/10. i 202-00041/10. Comissió de Justícia i Drets 
Humans. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 453, 3).

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front a la desocupació juve-
nil. Tram. 302-00227/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre política industrial. Tram. 302-00228/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’innovació. Tram. 302-00233/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre esports. Tram. 302-00229/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques transversals amb relació a la violèn-
cia contra les dones. Tram. 302-00230/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de muntanya. Tram. 302-00231/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació.

27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació de l’impost sobre dipòsits en entitats de 
crèdit i el seu impacte en l’execució de la Llei de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014. 
Tram. 302-00232/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx de la consellera d’En-
senyament al conseller d’Economia i Conei-
xement
Tram. 330-00082/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 97675 / Coneixement: 11.12.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la consellera d’Ensenyament, 
del 6 al 20 de desembre de 2014, ambdós inclosos, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament el con-
seller d’Economia i Coneixement.

Cordialment,

Barcelona, 4 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 159/2014, de 4 de desembre, 
d’encàrrec del despatx de la consellera d’Ensenya-
ment al conseller d’Economia i Coneixement del 6 al 
20 de desembre de 2014, ambdós inclosos, és publicat 
al DOGC 6767, del 10 de desembre de 2014.

Suplència en l’exercici de les funcions de la 
vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals pel 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00083/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 97676 / Coneixement: 11.12.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
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la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la vicepresidenta del Govern 
i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
els dies 10 i 11 de desembre, exercirà la suplència en 
l’exercici de les seves funcions el conseller d’Interior i 
els dies 12 al 15 de desembre, el conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Cordialment,

Barcelona, 4 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 158/2014, de 4 de desembre, pel 
qual s’estableix la suplència en l’exercici de les fun-
cions de la vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals del 10 al 15 de 
desembre de 2014, ambdós inclosos, és publicat al 
DOGC 6767, del 10 de desembre de 2014.

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural al conseller d’Interior
Tram. 330-00084/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 97743 / Coneixement: 12.12.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, els dies 
10 i 11 de desembre de 2014, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament el conseller d’interior.

Cordialment,

Barcelona, 5 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 161/2014, de 5 de desembre, 
d’encàrrec de despatx del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al conse-
ller d’Interior els dies 10 i 11 de desembre de 2014 és 
publicat al DOGC 6768, de l’11 de desembre de 2014.
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	Proposta de compareixença de Josep Codina, director general de l’Escola Joviat, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02345/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02389/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02390/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02391/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02392/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02393/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02394/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02395/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02396/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02397/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lourdes Esteban, directora de Formació i Ocupació de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02398/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02399/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació El Llindar amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02400/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de les associacions de mares i pares de les Escoles Fàsia amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02401/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del responsable de la formació dual i les cambres de la Federació Alemanya de Sindicats (DGB) amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02402/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Centres Públics de Formació Professional del País Basc amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02403/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tobias Wolfgarten, en representació de l’Oficina Alemanya per a la Cooperació Internacional en Educació i Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02404/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del Govern Basc especialitzada en projectes d’aprenentatge al llarg de la vida, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professiona
	Tram. 352-02405/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Aina Vidal, politòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona especialitzada en temes de formació i responsable d’organització d’Acció Jove, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02406/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Farriols, impulsor de plans de transició al treball, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02407/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Burniol, en representació de la Fundació Lacetània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02408/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Ranchal, en representació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02409/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Roca, director de l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02410/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tomás Segundo, coordinador del Centre Integral de la Garrotxa, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02411/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Isidre Garcia, director de l’Institut Salvador Seguí, de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02412/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Paco Puerto amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02413/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Garcia, responsable de Formació Professional de l’Institut Can Vilumara, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02414/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Francí, ex-director general de Formació Professional i director de Delegacions de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02415/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Merino, en representació del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02416/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maribel Garcia, en representació del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02417/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jean Salles, secretari general de la Cambra d’Arts i Oficis dels Pirineus Orientals, a Perpinyà, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02418/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Martínez, catedràtic d’institut jubilat i expert en formació professional i qualificacions, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02419/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roser Bertran, directora de projectes de Kreanta i experta en formació professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02420/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02486/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Casares Martínez, president del Consell Català de Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02487/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Olga Campmany, directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02488/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del secretari d’Ocupació i Relacions Laborals amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02489/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Solé, catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02490/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lola López, economista, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02491/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Francí, expert en formació professional i director de delegacions de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02492/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Ferrer, economista i coordinador del Club de Prospectiva del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02493/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Mates, directora de Formació de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02494/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Roca, director de l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02495/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Oficina de l’Organització Internacional del Treball a Espanya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02496/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02497/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02498/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02499/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02500/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02501/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Castellana, president de la Fundació Utopia, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02502/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaime López Cossio, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xunta de Galicia, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02503/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Thomas Giessler, responsable de Formació Dual, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02504/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de les associacions de mares i pares de les Escoles Fàsia amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02505/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02506/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02507/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02508/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02509/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02510/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02511/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02512/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Junta de Directors de Centres Públics de Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02513/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Homs, en representació de la Fundació Cirem, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02514/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Thomas Giessler, responsable de Formació Dual, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02515/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Vaquer, director de l’Open Society Foundations a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i expresidentes de la
	Tram. 352-02517/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Òscar Roca Safont, cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut de
	Tram. 352-02518/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eugenio Astigarraga, professor de la Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació de la Universitat de Mondragon i de Tknika, Centre d’Innovació per a la Formació Professional del Govern del País Basc, amb relació al Projecte
	Tram. 352-02519/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de dos representants de la Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02520/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02521/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovira, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents 
	Tram. 352-02522/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, cap d’estudis de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
	Tram. 352-02523/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i
	Tram. 352-02524/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresiden
	Tram. 352-02525/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Escoles per a les Bones Pràctiques a la Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02541/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Alemany, president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02542/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02543/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep González, president de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02544/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02545/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02546/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02547/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Homs, director de la Fundació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02548/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Nicolau Galdeano, inspector de formació professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02549/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Oliveres, expresident de la Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02550/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Solà, expresident de la Fundació Eduard Solé, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02551/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricard Coma Montoro, director de l’Escola Pia Diputació i exgerent de la Fundació BCN Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02552/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juanjo García, president de l’Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02553/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Roca, director de l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02554/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Vilarrubí, director de l’Institut Santa Eugènia, de Girona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02555/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del projecte DIDàctica amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02556/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Mates, directora de formació de la Fundació Eduard Solé, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02557/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Ramon Dulcet, consultor de formació professional de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02558/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Abascal, director de l’Institut Salesians de Sarrià, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02559/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Cermerón, director general d’Aqualogy, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02560/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manel Xifra, president de Comexi Group, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02561/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Condal Tomàs, director de Recursos Humans de la Corporació Alimentària Guissona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02562/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02563/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lourdes Esteban, directora de Formació i Ocupació de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02564/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Imma Estivill Balsells, presidenta de la sectorial Serveis Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02565/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02566/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02567/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02568/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02569/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02570/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Pérez, director de Relacions Institucionals de Randstad, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02571/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Òscar Valiente, expert en formació professional de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02572/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Adrià Zancajo, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02573/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02574/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació BCN Formació Professional amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02575/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02576/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02577/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02578/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02579/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Centres d’Ensenyament Privat no Concertats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02580/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02581/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02582/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02583/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02584/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alba Alfageme, coordinadora de la Unitat de Suport a l’Atenció de Víctimes, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’estudi «Els homicidis per violència masclista a Catalunya 2008-2012»
	Tram. 356-00915/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió promotora de la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè valori les aportacions de les organitzacions i els grups soc
	Tram. 356-00916/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació El Llindar davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la col·laboració del Departament d’Ensenyament amb la Fundació per a crear una nova modalitat formativa en cent
	Tram. 356-00924/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’estratègia industrial i els programes de desenvolupament
	Tram. 355-00157/10
	Substanciació

	Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
	Tram. 355-00176/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Carme Borbonès Brescó, presidenta de Càritas 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. 353-00468/10
	Substanciació

	Compareixença del director de la Fundació Arrels amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00476/10
	Substanciació

	Compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00482/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, en representació de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta
	Tram. 353-00483/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00485/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00486/10
	Substanciació

	Compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, director de la Fundació Privada Trinijove i president de la Xarxa Europea d’Empreses d’Inserció Social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estat
	Tram. 353-00498/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00513/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00525/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Merino Urbano, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00584/10
	Substanciació

	Compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00585/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00601/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00610/10
	Decaïment

	Compareixença de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00616/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00621/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola contra el Càncer amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00638/10
	Substanciació

	Compareixença de Miquel Vilardell, president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva tasca d’assessorament al Govern en matèria de salut
	Tram. 357-00078/10
	Substanciació

	Compareixença del director general d’Acció Cívica i Comunitària davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el grau de desenvolupament i assoliment d’objectius del Pla integral del poble gitano
	Tram. 357-00659/10
	Substanciació

	Compareixença de Mario Granados, membre de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar la situació dels professionals de l’àmbit de les polítiques de joventut
	Tram. 357-00695/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’associació Esplais Catalans (Esplac) davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació dels esplais i l’educació en el lleure
	Tram. 357-00751/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

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

	Compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00814/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00838/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Pujol i Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00839/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oleguer Pujol i Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00840/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oriol Pujol i Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00841/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Marta Ferrusola Lladós davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00842/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pere Pujol Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00843/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Pujol Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00844/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Marta Pujol Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00845/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramon Gironès Pagès davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00846/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mercè Gironès Riera davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00847/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Anton Sánchez Carreté, assessor fiscal, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00848/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramon Pedrós Martí, excap del Gabinet de Premsa de Presidència entre els anys 1988 i 1998, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00849/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Gustavo Buesa Ibáñez, president de GBI Services, SA, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00850/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sergi Alsina Jimenez, d’Alta Partners, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00851/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Luis Delso Heras, president d’Isolux Corsán, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00852/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Laura Cutillas Santillan, de Focio, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00853/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Mayola Comadira, empresari de Servitransfer, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00854/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Alejandro Guerrero Kandler, empresari de Life Mataró, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00855/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de María Jesús Muro Sebastián, sòcia de la divisió de consultoria d’Iberaudit Kreston, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00856/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pedro Navarrete Sanz, expresident de Sony Espanya i exvicepresident de Sony Europa, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00857/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de David Ruiz Ramírez, de Promopalamós, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00858/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramon Cierco, de Banca Privada d’Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00859/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Higini Cierco Noguer, president de Banca Privada d’Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00860/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Matas Zapatas, ex tinent coronel de la Guàrdia Civil, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00861/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manel Cerqueda Donadeu, president d’Andbank, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00862/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Comas Planas, conseller delegat d’AndBank, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00863/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Costa i Solà, inspector d’hisenda, director de l’Administració Tributària d’Andorra i exdirector de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
	Tram. 357-00864/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jorge Fernández Díaz , ministre d’Interior, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00865/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Cristóbal Montoro Romero, ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00866/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jorge Moragas Sánchez, cap de gabinet del president del Govern espanyol, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00867/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ignasi Cosidó Gutiérrez, director general de la Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00868/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Félix Sanz Roldán, director del Centre Nacional d’Intel·ligència, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00869/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manuel Vázquez López, comissari en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00870/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Zaragoza Alonso, diputat a les Corts Generals i exsecretari d’organització del Partit dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00871/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Alícia Sánchez-Camacho, senadora, diputada i presidenta del Partit Popular de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00872/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francisco Marco Fernández, director de l’agència Método 3, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00873/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluïsa Bruguer, exgerent del Partit dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00874/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Victoria Álvarez Martín, sòcia de Partners Consulting Funding, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00875/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00876/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del síndic major de la Sindicatura de Comptes davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00877/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00878/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Albert Lamarca i Marquès, president de la Comissió Jurídica Assessora, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00879/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00880/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ferran Tarradellas, cap de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00881/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00882/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Fernando Bermejo Cabrero, fiscal, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00883/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupció de la Fiscalia de l’Estat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00884/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José María Mena Álvarez, exfiscal superior de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00885/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00886/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José María Romero de Tejada, fiscal superior de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00887/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Jutges per la Democràcia davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00888/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jesús María Silva Sánchez, advocat i catedràtic de dret penal, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00889/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramón Álvarez de Miranda García, president del Tribunal de Comptes, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00890/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles Sumarroca i Cuixet, president d’honor de Comsa Emte, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00891/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles Sumarroca Claverol, vicepresident de Comsa Emte, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00892/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Cornadó Mateu, president de Copisa, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00893/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Tauler Ferre, conseller delegat de Copisa, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00894/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Corominas Riera , arquitecte i urbanista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00895/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00896/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sergi Pastor Colldeforns, ex executiu en cap d’Upprime Energy, Ficosa Internacional, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00897/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Pujol Artigas, de Ficosa, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00898/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ricard Puignou Vigo, de Certio, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00899/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Luis Fernando Guerra, soci i director de Deloitte Abogados, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00900/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carlos Mas Ivars, president de PricewaterhouseCoopers España, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00901/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Teresa M. Pitarch i Albós, directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00902/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Maria Petra Saíz Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00903/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mireia Vidal Ortí, interventora general de l’Administració de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00904/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Juan Antonio Gallo Sallent, exdirector de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya i president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i le
	Tram. 357-00905/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Segalà i Torre, cap de la Inspecció de l’Agència Tributària a Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00906/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Colom i Naval, síndic de comptes, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00907/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Portabella, interventor general de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00908/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Daniel Fernández González, exsecretari d’organització del Partit dels Socialistes de Catalunya i diputat al Parlament de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00909/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manuel Bustos Garrido, exalcalde de Sabadell, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00910/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de María Elena Pérez García, alcaldessa de Montcada i Reixac, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00911/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Bustos Garrido, regidor de Sabadell, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00912/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Soriano José, exportaveu del Partit Popular a Sabadell, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00913/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de María Dolores de Cospedal García, secretària general del Partit Popular, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00914/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ángel Acebes Paniagua, exministre d’Interior, ex secretari general del Partit Popular i membre del consell d’administració d’Iberdrola, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti
	Tram. 357-00915/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pedro Solbes Mira, exministre d’Economia, excomissari europeu i conseller d’Enel, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00916/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Luis Bárcenas Gutiérrez, extresorer i exsenador del Partit Popular, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00917/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Álvaro Lapuerta Quintero, extresorer i exdiputat per La Rioja del Partit Popular, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00918/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enrique Lacalle, director de Barcelona Meeting Point, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00919/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Pérez Fernández, president de Banco de Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00920/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Tous Andreu, ex coordinador general i ex vicepresident de la Diputació de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00921/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Javier Nart Peñalver, eurodiputat de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00922/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ernesto Ekaizer, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00923/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Félix Martínez, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00924/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Oliveres, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00925/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Siscu Baiges, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00926/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enric González, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00927/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Reixac Riba, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00928/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antonio Franco, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00929/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antonio Fernández, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00930/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Ureta, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00931/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Hervé Falciani, enginyer informàtic, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00932/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Julio Ransés Pérez, president de l’Organització Professional d’Inspectors d’Hisenda de l’Estat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00933/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José María Mollinedo, secretari general del Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00934/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francisco Valencia, exdirector del Departament d’Inspecció Financera i Tributària, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00935/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Juana María Lázaro Ruiz, exdirectora de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00936/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Santiago Menéndez Menéndez, director de l’Agència Tributària, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00937/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Gonzalo García de Castro, delegat de l’Agència Tributària a Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00938/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Franco Sala, expresident de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00939/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Iu Pijoan Font, director general de Tributs, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00940/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Teresa Ribas i Algueró, directora de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00941/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sílvia Cano Arteseros, gerent de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00942/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Margarita García-Valdecasas Salgado, inspectora en cap de l’Oficina Nacional d’Investigació del Frau, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00943/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Luis María Sánchez González, director d’inspeccions de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00944/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del responsable de la gestió de grans patrimonis de «la Caixa» davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00945/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del responsable de la gestió de grans patrimonis de Banc Sabadell davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00946/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antonio Garrigues Walker, membre del Comitè Executiu de Transparència Internacional Espanya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00947/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rafael Fontana, president executiu de Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00948/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Ignacio Conde-Ruiz, ex director executiu de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00949/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Llorenç Maristany Badell, assessor fiscal i president de la delegació catalana de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00950/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu Buxadé, assessor fiscal, professor de dret tributari de la Universitat Pompeu Fabra i expresident de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
	Tram. 357-00951/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Andrew Philip Bolich, gestor de fons, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00952/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Helen Darbishire, directora d’Access Info Europe, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00953/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramon-Jordi Moles i Plaza, director del Centre de Recerca en Governança del Risc de la Universitat Autònoma de Bellaterra, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00954/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Núria Bassols i Muntada, directora del Programa de polítiques de transparència, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00955/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Silvina Bacigalupo, catedràtica de dret penal i membre de Transparència Internacional, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00956/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00957/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00958/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan B. Casas i Onteniente, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00959/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Torralba Roselló, doctor en filosofia i en teologia i autor del Codi ètic per a polítics, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00960/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Plataforma per una Fiscalitat Justa davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00961/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Campanya Pobresa Zero davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00962/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Tax Network Justice davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00963/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Institut Universitari de Turisme i Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00964/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jesús María Lizcano Álvarez, president de Transparency International España, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00965/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Victoria Anderica Caffarena, coordinadora d’Access Info Europe, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00966/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Comissaria General d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00967/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme Coll, experta del Sepblac, Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00968/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director del Sepblac, Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00969/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Juan Antonio Aliaga Méndez, responsable de prevenció del blanqueig del Consell Nacional del Notariat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00970/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Queralt, catedràtic de dret penal, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00971/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Esteve Ayats Domènech, d’Aglomerats Girona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00972/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manel Hernández, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00973/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant de la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar 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 d
	Tram. 357-01017/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2012
	Tram. 359-00012/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2013
	Tram. 359-00019/10
	Substanciació
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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 21 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. Andreu Morillas Antolín, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 24/2014, relatiu a l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, exercicis 2010 i 2011. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 5 de novembre de 2014 
 
 Vist i plau 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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ABREVIACIONS 


 


AMAT Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 


de la Seguridad Social 


BOE Butlletí Oficial de l’Estat 


CatSalut Servei Català de la Salut 


DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 


DOUE Diari Oficial de la Unió Europea 


EFQM European Foundation for Quality Management 


ICAMS Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries 


ICS Institut Català de la Salut 


INSS Institut Nacional de la Seguretat Social 


IT Incapacitat temporal 


IVA Impost sobre el valor afegit 


LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 


MUFACE Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat 


RGLCAP Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament gene-


ral de la Llei de contractes de les administracions públiques 


RLT Relació de llocs de treball 


TGSS Tresoreria General de la Seguretat Social 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb les funcions que li són encomanades en la Llei 18/2010 de la Sindicatura de 


Comptes i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet aquest informe de 


fiscalització, relatiu a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), exer-


cicis 2010 i 2011. 


 


 


1.1. OBJECTE I ABAST 


L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de regularitat de l’activitat economicofinancera 


de l’ICAMS corresponent als exercicis 2010 i 2011. 


 


Els objectius del treball de fiscalització han estat avaluar si l’Institut presenta la informació 


economicofinancera conforme als principis comptables que li són d’aplicació i si ha 


desenvolupat la seva activitat d’acord amb la legalitat vigent.  


 


La informació objecte d’examen han estat els comptes anuals de l’ICAMS que inclouen la 


liquidació del pressupost i els estats que l’acompanyen, el balanç de situació, el compte 


del resultat economicopatrimonial i la memòria, corresponents als exercicis anuals acabats 


el 31 de desembre del 2010 i del 2011.  


 


També s’han fiscalitzat els procediments i despeses relacionades amb la contractació 


d’obres, subministraments i prestacions de serveis realitzada per l’ICAMS en el decurs dels 


anys fiscalitzats, i les despeses relacionades amb el personal de l’entitat.  


 


L’àmbit temporal de l’informe són els exercicis 2010 i 2011, encara que quan ha estat 


necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors. 


 


 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 


El treball de fiscalització s’ha desenvolupat d’acord amb els principis i normes d’auditoria 


aplicables al sector públic, mitjançant la realització de totes aquelles proves i proce-


diments d’auditoria que s’han considerat necessaris per obtenir evidències que permetin 


suportar les conclusions d’aquest informe.  


 


El treball de fiscalització s’ha realitzat sense limitacions. 
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1.3. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.3.1. Creació i objecte 


En el període fiscalitzat, l’ICAMS era un organisme autònom de caràcter administratiu, 


adscrit al Departament de Salut, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa 


i financera i plena capacitat d’actuar en l’exercici de les seves funcions. 


 


L’ICAMS es regia per la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i admi-


nistratives, que el va crear, per les disposicions reglamentàries que la desplegaven, pels 


seus Estatuts, aprovats mitjançant Decret 256/2003, del 21 d’octubre, i modificats pel 


Decret 219/2005, d’11 d’octubre, de reestructuració del Departament de Salut, i per la 


resta de normativa que li fos aplicable. 


 


En l’exercici de les seves funcions, l’entitat actuava d’acord amb la Llei 30/1992, del 26 de 


novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-


nistratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 


jurídic de l’Administració de la Generalitat i les seves modificacions.  


 


L’article 3 dels Estatuts estableix que l’ICAMS té com a objectiu la gestió del procés 


sanitari i d’avaluació mèdica de les incapacitats laborals, duent a terme el control, la 


inspecció i el seguiment dels processos de la ciutadania per continuar exercint les acti-


vitats de la seva vida laboral, ja sigui temporal o permanent o per dur a terme altres 


activitats, així com també avaluar l’adequació de les actuacions sanitàries públiques a la 


bona pràctica professional. 


 


L’article 4 descriu les funcions de l’ICAMS, que són les següents: 


 


a) Dur a terme el control, la inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos mèdics i 


sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria 


d’incapacitats laborals. 


b) Efectuar avaluacions mèdiques del personal funcionari dels diferents cossos o escales 


de l’Administració de la Generalitat que ocupen llocs de treball que requereixen unes 


condicions físiques o psíquiques especials, en els procediments d’assignació de llocs 


de treball de segona activitat, d’acord amb la normativa aplicable, i també de les 


persones treballadores amb possible incapacitat per exercir adequadament les fun-


cions pròpies del seu lloc de treball, si escau, sens perjudici de les funcions que tenen 


encomanades els serveis de prevenció. 
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c) Efectuar avaluacions mèdiques de les persones amb possible incapacitat funcional per 


a l’exercici de determinades activitats, d’acord amb la normativa sectorial aplicable. 


d) Elaborar informes i dictàmens que avaluïn l’adequació de les actuacions sanitàries del 


sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional, en el marc dels 


procediments de responsabilitat patrimonial. 


e) Qualsevol altra que, dins l’àmbit de l’avaluació mèdica, li encarregui el conseller o 


consellera de Sanitat i Seguretat Social. 


 


Per al desenvolupament de les seves funcions, l’ICAMS podia establir convenis amb 


entitats col·laboradores de la Seguretat Social i amb altres entitats públiques o privades. 


 


La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar 


l’activitat administrativa, va modificar la Llei de creació de l’Institut i va incloure en les seves 


funcions les tasques de control, avaluació i inspecció necessàries per vetllar pel com-


pliment de les garanties de seguretat i de qualitat dels centres i serveis assistencials, 


sanitaris i sociosanitaris, i de les prestacions del sistema sanitari de responsabilitat pública, 


i també investigar possibles anomalies del sistema sanitari. Per això, va canviar la deno-


minació d’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, per la d’Institut Català d’Avaluacions 


Mèdiques i Sanitàries. 


 


El Decret 56/2013, del 22 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, va 


adscriure l’ICAMS al Departament de Salut a través de la Secretaria de Salut Pública, la 


qual es va crear també mitjançant aquest decret. 


 


 


1.3.2. Extinció de l’entitat 


L’article 164 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-


ceres i del sector públic, va declarar extingida la personalitat jurídica de l’ICAMS i va 


adscriure les funcions, el personal i el patrimoni d’aquest organisme al departament de la 


Generalitat competent en matèria de salut. D’acord amb aquest article, el Govern ha 


d’establir l’estructura mitjançant la qual el departament competent en matèria de salut ha 


de dur a terme les funcions assignades a l’Institut per la Llei 31/2002 i la normativa que la 


desplega, que pot continuar emprant la denominació d’Institut Català d’Avaluacions Mè-


diques. 


 


 


1.3.3. Estructura organitzativa 


L’article 5 dels estatuts de l’ICAMS establia que els òrgans de govern de l’Institut eren el 


Consell Rector, el director o directora i el Consell Assessor. 
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El Consell Rector era l’òrgan superior de direcció i control de l’ICAMS i tenia la composició 


següent: 


 


• President: conseller o consellera del Departament de Salut 


 


• Vicepresident: secretari o secretària general del Departament de Salut 


 


• Vocals:  


 


• Tres vocals en representació del Departament de Salut 


• Un vocal en representació del Departament d’Economia i Coneixement 


• Dos vocals en representació del Departament d’Empresa i Ocupació 


• Un vocal en representació del Departament de Governació i Relacions Institucionals 


• Un vocal en representació del Departament de Benestar Social i Família 


• El director o directora de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries 


• El gerent o la gerent de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries 


 


Els vocals en representació d’un departament de la Generalitat eren designats pel con-


seller o consellera d’aquest departament. Els vocals del Consell Rector eren nomenats per 


un període de quatre anys i podien ser reelegits per un període d’igual duració. 


 


Actuava com a secretari o secretària del Consell, amb veu i sense vot, el subdirector o 


subdirectora general d’Organització, Recursos i Qualitat. 


 


A les sessions del Consell Rector dels anys 2010 i 2011 hi van participar les persones 


següents: 


 


President/a: 


 


Marina Geli Fàbrega (fins al 28.12.2010) 


Boi Ruiz i Garcia (a partir del 29.12.2010) 


 


Vicepresidenta: 


 


Marta Segura Bonet (fins al 29.12.2010) 


Roser Fernández Alegre (a partir del 30.12.2010) 


 


Vocals: 


 


Rafael Manzanera López, director de l’ICAMS 


Josefina Jardí Lliberia, gerent de l’ICAMS 
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Xavier Rodríguez Guasch,1 Departament de Salut 


Montserrat Figuerola i Batista,2 Departament de Salut (fins al 4.4.2011) 


M. Luisa de la Puente Martorell,2 Departament de Salut (fins al 4.4.2011) 


Miquel Argenter i Giralt, Departament de Salut (a partir del 5.4.2011) 


Josep Maria Argimon i Pallàs, Departament de Salut (a partir del 5.4.2011) 


Jordi Teruel Boladeras, Departament d’Economia i Coneixement 


Salvador Pedro Álvarez Vega,1 Departament d’Empresa i Ocupació (fins al 4.4.2011) 


Ramon Bonastre i Bertran, Departament d’Empresa i Ocupació (des del 5.4.2011) 


Jaume de Montserrat Nonó,1 Departament d’Empresa i Ocupació (fins al 26.4.42011) 


Maria Luz Bataller Cifuentes,3 Departament d’Empresa i Ocupació (a partir del 27.4.2011) 


Leonor Alonso González,1 Departament de Governació i Relacions Institucionals (fins 


al 4.4.2011) 


Susanna Bouis i Gutiérrez, Departament de Governació i Relacions Institucionals (des 


del 5.4.2011) 


Josep Farrés i Quesada,1 Departament d’Acció Social i Ciutadania (des del 16.4.2010 


fins al 4.4.2011) 


Mònica Ribas i Gironès, Departament d’Acció Social i Ciutadania (des del 5.4.2011) 


 


Secretari: 


 


Joan Ramon Pastor Milan 


 


Eren funcions del Consell Rector aprovar el pla general d’actuació de l’Institut, dins el marc 


dels objectius estatutaris, així com els programes d’activitats de l’Institut i avaluar-ne els 


resultats; aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost anual, l’inventari, els comptes, 


la memòria d’activitats realitzades i la gestió de l’exercici anterior; aprovar els convenis de 


col·laboració amb altres organismes i entitats; aprovar el reglament de règim interior, orga-


nització i funcionament de l’Institut, sens perjudici de les competències d’altres òrgans de 


la Generalitat; aprovar la proposta de plantilla de personal de l’Institut; aprovar el pla de 


sistemes d’informació i la gestió de l’Institut, sense perjudici de les competències d’altres 


òrgans de la Generalitat i exercir qualsevol altra funció que li atribuís la normativa i no esti-


guessin assignades als altres òrgans. 


 


 


1. Aquests vocals van ser nomenats mitjançant una resolució de la consellera de Salut de l’any 2007. No 


obstant això, el seu nomenament no es va publicar en el DOGC fins al dia 16 d’abril del 2010. 


2. Aquestes persones van participar com a vocals del Consell Rector des d’abans de l’any 2010 fins al 4 d’abril 


del 2011. El seu nomenament no es va publicar en el DOGC fins al dia 16 d’abril del 2010. L’entitat no dis-


posava de la resolució de la consellera que les nomenava vocals del Consell Rector. 


3. Maria Luz Bataller Cifuentes va ser nomenada vocal pel conseller del Departament d’Empresa i Ocupació 


mitjançant una resolució del 27 d’abril del 2011, en substitució de Jaume de Montserrat Nonó. Aquest nome-


nament no va ser publicat en el DOGC. 
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El director o directora de l’Institut era nomenat o nomenada pel Govern, a proposta del 


conseller o consellera competent en matèria de salut, amb nivell orgànic assimilat a di-


rector general, i li corresponia la direcció executiva de l’Institut i la gestió i administració 


ordinàries, així com les funcions que li delegués el Consell Rector. 


 


Al director o directora li corresponien les següents funcions: proposar al Consell Rector el 


pla general, els programes d’activitats i els convenis de col·laboració a formalitzar amb 


altres organismes i entitats; presentar la memòria d’activitats; elaborar la proposta d’avant-


projecte de pressupost i fer-ne l’execució; executar el pla general, els programes d’activi-


tats aprovats pel Consell Rector, i en general, els acords d’aquest òrgan col·legiat; exercir 


la representació ordinària de l’Institut, sens perjudici de la representació institucional del 


president o presidenta; exercir la direcció administrativa, economicofinancera i tècnica i 


exercir la capacitat de contractació; aprovar les despeses i ordenar els pagaments de con-


formitat amb la normativa pressupostària; elaborar la proposta de plantilla de personal i 


exercir la direcció dels recursos humans; coordinar el disseny, el desenvolupament i la im-


plantació del pla de sistemes d’informació i de gestió i qualsevol altra funció no reservada 


al Consell Rector. 


La Gerència depenia del director o directora de l’ICAMS i d’aquesta, l’Àrea d’Avaluacions 


Mèdiques i l’Àrea d’Organització, Recursos i Qualitat.  


 


El Consell Assessor era l’òrgan d’assessorament sobre els aspectes tècnics i científics en 


aquelles matèries que constituïen l’àmbit d’actuació de l’Institut, i de participació dels 


agents implicats. 


 


El Consell Assessor estava format pels membres següents: 


 


• El director o directora de l’ICAMS 


• Tres persones en representació del Departament de Salut 


• Dues persones en representació del Departament d’Empresa i Ocupació, una de les 


quals estava adscrita a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 


• Una persona en representació del Servei Català de la Salut 


• Una persona en representació de l’Institut Català de la Salut 


• Una persona en representació de la Unió Catalana d’Hospitals 


• Una persona en representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya 


• Una persona en representació de l’Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris 


• Quatre persones en representació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 


• Cinc persones en representació de les mútues d’accidents de treball i malalties profes-


sionals amb més implantació a Catalunya 
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• Una persona en representació de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya 


• Dues persones en representació de les organitzacions empresarials més representa-


tives de Catalunya 


• Dues persones en representació de les organitzacions sindicals més representatives de 


Catalunya 


• Una persona en representació de l’organització sindical més representativa en l’àmbit 


sanitari a Catalunya 


• El gerent o la gerent de l’ICAMS 


 


Les persones membres del Consell Assessor eren nomenades pel conseller o consellera 


de Salut per un període de quatre anys, sens perjudici que poguessin ser reelegides per 


un període d’igual duració, a proposta de les institucions que representaven. 


1.3.4. Activitat i recursos estructurals i humans 


El Reial decret 1300/1995, del 21 de juliol, va desenvolupar la Llei 42/1994, del 30 de de-


sembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social en matèria d’incapacitats la-


borals del sistema de la Seguretat Social, i va crear la figura dels Equips de Valoració 


d’Incapacitats (EVI) en cada Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 


(INSS). Els EVI tenien la funció d’examinar la situació d’incapacitat del treballador i efectuar 


el seguiment dels programes de control de les prestacions econòmiques d’incapacitat 


temporal. 


La Llei 21/2001, del 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i admi-


nistratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i 


ciutats amb estatut d’autonomia, va crear el Fons del Programa d’estalvi en incapacitat 


temporal, destinat a la millora i control de la despesa relativa a aquesta contingència i a la 


millora de la gestió dels serveis d’assistència sanitària. 


 


La participació en el Programa d’estalvi en incapacitat temporal de Catalunya ascendia, 


per a cada exercici, a la quantia que resultava de distribuir el crèdit global aprovat en la 


Llei de pressupostos generals de l’Estat entre les comunitats autònomes en proporció a la 


població protegida d’assistència sanitària. 


 


El Programa d’estalvi en incapacitat temporal estava condicionat a la formalització d’un 


conveni de col·laboració per al control de la incapacitat temporal entre cada comunitat 


autònoma i el Ministeri de Treball i Immigració, a través de l’INSS. L’ICAMS era l’organisme 


encarregat de la direcció dels programes d’activitats per el control sanitari de la inca-


pacitat temporal fixat en aquest conveni. 
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El conveni vigent durant el període fiscalitzat es va signar el 25 de febrer del 2009. D’acord 


amb el conveni, els recursos es van distribuir en un 70% segons el compliment d’un 


programa d’activitats i en un 30% segons el grau de compliment de l’objectiu de racio-


nalització de la despesa, mesurat com la reducció del cost per afiliat. Aquests fons formen 


part de les transferències corrents del sector públic estatal en el pressupost d’ingressos de 


la Generalitat de Catalunya. 


 


En els anys de fiscalització l’ICAMS estava desplegat en divuit seus a Catalunya distri-


buïdes en set seus a Barcelona, cinc a Tarragona, cinc a Girona i una seu a Lleida. 


 


La plantilla del personal estava formada per cent vuitanta-tres empleats el 31 de desembre 


del 2010 i cent setanta-sis el 31 de desembre del 2011.  


 


Pel que fa a la seva activitat, l’ICAMS va tramitar 204.244 expedients l’any 2010 i 213.995 


expedients l’any 2011. L’annex (apartat 6) recull les principals dades de gestió de l’ICAMS. 


 


 


1.3.5. Control intern 


L’ICAMS estava sotmès a fiscalització prèvia de la Intervenció Delegada d’acord amb el 


que estableixen els articles 63 a 70 del text refós de la Llei de finances públiques de 


Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre. La Inter-


venció Delegada també va realitzar un control posterior, amb l’objecte de verificar la le-


galitat de la contractació menor de l’entitat, de conformitat amb el Pla anual d’actuacions 


de control posterior de la Intervenció General per als anys 2010 i 2011. En l’informe no es 


va fer cap observació. 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


2.1. EL PRESSUPOST 


2.1.1. El pressupost i les modificacions de crèdit 


El 7 d’octubre del 2009, el Consell Rector va aprovar l’avantprojecte de pressupost de 


l’ICAMS corresponent a l’any 2010. La Llei 25/2009, del 23 de desembre, va aprovar els 


pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, dels quals formava part, entre 


altres, el pressupost de l’ICAMS, per 3,78 M€. 
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Quadre 1. Pressupost inicial i modificacions de crèdit de l’exercici 2010 


Ingressos 


Pressupost 


inicial     


Pressupost 


definitiu 


Variació 


% 


        


3. Taxes i altres ingressos 3.500.100,00     3.500.100,00 - 


Prestació de serveis 3.500.100,00     3.500.100,00 - 
        


4. Transferències corrents 240.000,00     240.000,00 - 


Del sector públic estatal 0,00     0,00 - 


De l’Administració de la Generalitat 240.000,00     240.000,00 - 
        


5. Ingressos patrimonials 40.000,00     40.000,00 - 


Interessos de dipòsit 40.000,00     40.000,00 - 
        


Operacions corrents 3.780.100,00     3.780.100,00 - 
        


Operacions no financeres 3.780.100,00     3.780.100,00 - 


Operacions financeres -     - - 


Total ingressos 3.780.100,00     3.780.100,00 - 


Despeses 


Pressupost 


inicial 


Incorporació 


de 


romanents 


Augments 


per trans-


ferència 


Minoracions 


per trans-


ferència 


Altres 


modificacions 


de crèdit 


Pressupost 


definitiu 


Variació


% 


        


2. Despeses corrents de béns i 


serveis 3.408.100,00 178.562,56 49.393,18 (665.408,05) - 2.970.647,69 (12,8) 


Lloguers i cànons 34.700,00 - - - - 34.700,00 - 


Conservació i reparació 50.000,00 - 25.000,00 - - 75.000,00 50,0 


Material, subministraments i altres 1.420.400,00 108.893,41 24.393,18 (8.695,67) - 1.544.990,92 8,8 


Indemnitzacions per raó de servei 91.000,00 - - - - 91.000,00 - 


Despeses de publicacions 12.000,00 - - - - 12.000,00 - 


Prestació serveis amb mitjans aliens 1.800.000,00 69.669,15 - (656.712,38) - 1.212.956,77 (32,6) 
        


4. Transferències corrents 140.000,00 - 10.236,00 (27.393,18) 3.000.000,00 3.122.842,82 * 


A CatSalut, ICS i ICASS - - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 


A altres entitats sector públic, univ. 


públ. i altres entitats participades 137.000,00 - 10.236,00 (24.393,18) - 122.842,82 (10,3) 


A famílies, institucions sense fi de 


lucre i altres ens corporatius 3.000,00 - - (3.000,00) - - (100,0) 
        


Operacions corrents 3.548.100,00 178.562,56 59.629,18 (692.801,23) 3.000.000,00 6.093.490,51 71,7 
        


6. Inversions reals 232.000,00 59.565,09 633.172,05 - 330.518,25 1.255.255,39 441,1 


Inversions en edificis i altres constr. 70.000,00 - 489.772,05 - 283.318,25 843.090,30 * 


Inversions en maquinària, instal·la-


cions i utillatge 120.000,00 22.784,85 - - - 142.784,85 19,0 


Inversions en material de transport 2.000,00 - - - - 2.000,00 - 


Inversions en mobiliari i estris 40.000,00 14.673,19 103.000,00 - - 157.673,19 294,2 


Inversions en equips de procés de 


dades i telecomunicacions - 22.107,05 40.400,00 - 47.200,00 109.707,05 - 
        


Operacions de capital 232.000,00 59.565,09 633.172,05 - 330.518,25 1.255.255,39 441,1 
        


Operacions no financeres 3.780.100,00 238.127,65 692.801,23 (692.801,23) 3.330.518,25 7.348.745,90 94,4 


Operacions financeres - - - - - - - 


Total despeses 3.780.100,00 238.127,65 692.801,23 (692.801,23) 3.330.518,25 7.348.745,90 94,4 


Percentatge respecte als crèdits inicials  6,3 18,3 (18,3) 88,1   


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2010. 


* Percentatges superiors a 999,9 en valor absolut. 


El 7 d’octubre del 2010, el Consell Rector va aprovar l’avantprojecte de pressupost de 


l’ICAMS corresponent a l’any 2011 pel mateix import que l’any 2010, de 3,78 M€. La Llei 


6/2011, del 27 de juliol, va aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 


2011, dels quals formava part, entre altres, el pressupost de l’ICAMS, per 3,76 M€. 
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Quadre 2. Pressupost inicial i modificacions de crèdit de l’exercici 2011 


Ingressos 


Pressupost 


inicial     


Pressupost 


definitiu 


Variació 


% 


        


3. Taxes i altres ingressos 3.530.100,00     3.530.100,00 - 


Prestació de serveis 3.530.100,00     3.530.100,00 - 
        


4. Transferències corrents 216.800,00     216.800,00 - 


Del sector públic estatal 0,00     0,00 - 


De l’Administració de la Generalitat 216.800,00     216.800,00 - 
        


5. Ingressos patrimonials 10.000,00     10.000,00 - 


Interessos de dipòsit 10.000,00     10.000,00 - 
        


Operacions corrents 3.756.900,00     3.756.900,00 - 
        


Operacions no financeres 3.756.900,00     3.756.900,00 - 


Operacions financeres 0,00     0,00 - 


Total ingressos 3.756.900,00     3.756.900,00 - 


Despeses 


Pressupost 


inicial 


Incorporació 


de 


romanents 


Augments 


per trans-


ferència 


Minoracions 


per trans-


ferència 


Altres modifi-


cacions de 


crèdit 


Pressupost 


definitiu 


Variació 


% 


        


2. Despeses corrents de béns i serveis 3.421.567,00 180.930,74 6.000,00 (50.481,75) - 3.558.015,99 4,0 


Lloguers i cànons 33.370,00 154,40 - - - 33.524,40 0,5 


Conservació i reparació 91.220,00 3.446,30 - - - 94.666,30 3,8 


Material, subministraments i altres 1.676.337,00 101.448,49 6.000,00 (18.481,75) - 1.765.303,74 5,3 


Indemnitzacions per raó de servei 91.160,00 - - - - 91.160,00 - 


Prestació de serveis amb mitjans aliens 1.529.480,00 75.881,55 - (32.000,00) - 1.573.361,55 2,9 
        


4. Transferències corrents 87.500,00 - 169.481,75 - 1.330.518,25 1.587.500,00 * 


A CatSalut, ICS i ICASS - - 169.481,75 - 1.330.518,25 1.500.000,00 - 


A altres entitats . sector públ., univ. 


públ. i altres entitats participades 87.500,00 - - - - 87.500,00 - 
        


Operacions corrents 3.509.067,00 180.930,74 175.481,75 (50.481,75) 1.330.518,25 5.145.515,99 46,6 
        


6. Inversions reals 247.833,00 175.516,18 - (125.000,00) - 298.349,18 20,4 


Inversions en edificis i altres constr. 122.607,00 155.750,23 - (110.000,00) - 168.357,23 37,3 


Inversions en maquinària, instal·la-


cions i utillatge 15.200,00 19.765,95 - - - 34.965,95 130,0 


Inversions en material de transport 200,00 - - - - 200,00 - 


Inversions en mobiliari i estris 100.700,00 - - (15.000,00) - 85.700,00 (14,9) 


Inversions en equips de procés de 


dades i telecomunicacions 9.126,00 - - - - 9.126,00 - 
        


Operacions de capital 247.833,00 175.516,18 - (125.000,00) - 298.349,18 20,4 
        


Operacions no financeres 3.756.900,00 356.446,92 175.481,75 (175.481,75) 1.330.518,25 5.443.865,17 44,9 


Operacions financeres - - - - - - - 


Total despeses 3.756.900,00 356.446,92 175.481,75 (175.481,75) 1.330.518,25 5.443.865,17 44,9 


Percentatge respecte als crèdits inicials  9,5 4,7 (4,7) 35,4   


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2011. 


* Percentatges superiors a 999,9 en valor absolut. 


Les modificacions de crèdit del pressupost de l’exercici 2010 van incrementar les do-


tacions dels crèdits inicials en 3,57 M€, és a dir un 94,4% respecte als crèdits inicials, i 


varen suposar un increment de les operacions corrents en 2,55 M€, i de les operacions de 


capital en 1,02 M€. 


L’increment de les operacions corrents era el resultat d’incorporar romanents de crèdit de 


l’exercici anterior, per 0,18 M€, un efecte net de disminució per transferències de 0,63 M€ i 


d’un increment per altres modificacions de crèdit de 3,00 M€. Els crèdits inicials de les 
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operacions de capital, de 0,23 M€, es varen incrementar per la incorporació de romanents 


de crèdit de l’exercici anterior per 59.565,09 €, per un augment per transferències de 


0,63 M€ i per un increment per altres modificacions de crèdit de 0,33 M€. 


 


En l’exercici 2011, les modificacions de crèdit varen incrementar les dotacions dels crèdits 


inicials del pressupost en 1,69 M€, és a dir, un 44,9% respecte als crèdits inicials, i varen 


suposar un increment de les operacions corrents d’1,64 M€ i un increment de les ope-


racions de capital de 50.516,18 €. 


 


Les operacions corrents es van incrementar per la incorporació de romanents de crèdit de 


l’exercici anterior per 0,18 M€, per un efecte net de les transferències de crèdit de 0,13 M€ i 


per un increment per altres modificacions de crèdit d’1,33 M€. Els crèdits de les operacions 


de capital, de 0,25 M€, es van incrementar per la incorporació de romanents de crèdit de 


l’exercici anterior, per 0,18 M€, i van disminuir per un efecte net de les transferències de 


crèdit, de 0,13 M€. 


 


En l’exercici 2010 es va generar un increment del crèdit del capítol 4, Transferències cor-


rents, de 3,33 M€, finançat per uns ingressos finalistes que l’ICAMS va rebre del Departa-


ment de Salut, provinents dels ingressos efectuats pel Ministeri de Treball i Immigració – 


INSS. Durant aquell exercici, el Departament només va fer la transferència efectiva de fons 


de 2,00 M€. La resta dels recursos previstos, d’1,33 M€, van ser transferits pel Departament 


l’any 2011. L’ICAMS no va reconèixer cap obligació amb càrrec a aquests crèdits l’any 2010. 


 


En l’exercici 2011 es va tramitar una nova generació de crèdit al capítol 4, Transferències 


corrents, per 1,33 M€, amb els recursos que l’ICAMS va rebre de la Generalitat de Cata-


lunya i que havien quedat pendents de transferir l’exercici anterior. 


 


L’exercici 2010 l’ICAMS va incorporar romanents de crèdit de l’exercici 2009 per 0,24 M€ i 


l’exercici 2011 per 0,36 M€ procedents dels crèdits del pressupost del 2010. Aquestes 


incorporacions corresponien a disposicions de crèdits de les quals no s’havia pogut reco-


nèixer l’obligació el 31 de desembre del 2009 i del 2010, perquè no se’n disposava de la 


corresponent documentació justificativa. 


 


Pel que fa a les transferències de crèdit, durant l’exercici 2010 es van transferir 0,63 M€ 


dels crèdits per operacions corrents per incrementar els crèdits d’operacions de capital. 


En l’exercici 2011 es van transferir 0,13 M€ d’operacions de capital que van incrementar els 


crèdits del capítol 4, Transferències corrents. 


 


De la fiscalització d’aquest apartat cal fer les observacions següents: 


 


a) Aprovació d’una modificació de crèdits 


En l’expedient de modificació de crèdits del pressupost de l’exercici 2011 per transferir 


0,13 M€ dels crèdits del capítol 6, Despeses de capital, al capítol 4, Transferències cor-


rents, no hi consta l’aprovació del Govern de la Generalitat. 
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D’acord amb l’article 10.1.b de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos generals de 


la Generalitat de Catalunya, l’autorització de les transferències de crèdit que afectessin els 


crèdits de despesa de capital o financera per transferir-los a crèdits de despesa corrent, 


per import superior als 30.000 €, corresponia al Govern de la Generalitat. 


 


b) Comptabilització de les modificacions del pressupost d’ingressos 


L’ICAMS no comptabilitza les variacions de les previsions del pressupost d’ingressos, tot i 


que en el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya hi ha un 


compte específic per a aquestes operacions comptables. Per tant, les modificacions de 


crèdit no van alterat les previsions d’ingressos consignades en el pressupost.  


 


 


2.1.2. Liquidació del pressupost 


El 16 de juny del 2011 el Consell Rector va aprovar la Liquidació del pressupost de 


l’ICAMS de l’any 2010, que presentava uns drets liquidats de 7,01 M€ i unes obligacions 


reconegudes de 4,79 M€. 


 
Quadre 3. Liquidació del pressupost per capítols. Exercici 2010 


Capítol 


d’ingressos 


Pressupost 


definitiu 


Estr. 


% 


Drets 


liquidats 


Estr. 


% 


Exec. 


% 


Drets 


cobrats 


Cobr. 


% 


Pendent 


cobrament 


           


3. Taxes i altres ingressos 3.500.100,00 92,6 3.453.835,57 49,3 98,7 3.081.274,74 89,2 372.560,83 


4. Transferències corrents 240.000,00 6,3 3.547.318,25 50,6 * 2.120.000,00 59,8 1.427.318,25 


5. Ingressos patrimonials 40.000,00 1,1 8.806,94 0,1 22,0 8.806,94 100,0 - 


Operacions corrents 3.780.100,00 100,0 7.009.960,76 100,0 185,4 5.210.081,68 74,3 1.799.879,08 
           


Operacions de capital - - - - - - - - 
           


Operacions no financeres 3.780.100,00 100,0 7.009.960,76 100,0 185,4 5.210.081,68 74,3 1.799.879,08 


Operacions financeres - - - - - - - - 


Total ingressos 3.780.100,00 100,0 7.009.960,76 100,0 185,4 5.210.081,68 74,3 1.799.879,08 


         


Capítols  


de despeses 


Pressupost 


definitiu 


Estr. 


% 


Obligacions 


reconegudes 


Estr.  


% 


Exec.  


% 


Obligacions 


pagades 


Pag. 


% 


Pendent 


pagament 


           


2. Despeses corrents béns i 


serveis 2.970.647,69 40,4 2.717.078,18 56,7 91,5 2.539.100,28 93,4 177.977,90 


4. Transferències corrents 3.122.842,82 42,5 1.622.842,82 33,9 52,0 122.842,82 7,6 1.500.000,00 


Operacions corrents 6.093.490,51 82,9 4.339.921,00 90,6 71,2 2.661.943,10 61,3 1.677.977,90 
           


6. Inversions reals 1.255.255,39 17,1 451.584,62 9,4 36,0 370.425,81 82,0 81.158,81 


Operacions de capital 1.255.255,39 17,1 451.584,62 9,4 36,0 370.425,81 82,0 81.158,81 
           


Operacions no financeres 7.348.745,90 100,0 4.791.505,62 100,0 65,2 3.032.368,91 63,3 1.759.136,71 


Operacions financeres - - - - - - - - 


Total despeses 7.348.745,90 100,0 4.791.505,62 100,0 65,2 3.032.368,91 63,3 1.759.136,71 


         


Ingressos – Despeses (3.568.645,90)  2.218.455,14      


Imports en milers d’euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2010. 
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Pel que fa al pressupost de l’exercici 2011, el 22 de març del 2012 el Consell Rector de 


l’ICAMS en va aprovar la Liquidació, amb uns drets liquidats de 3,88 M€ i unes obligacions 


reconegudes de 4,64 M€. 


 


Quadre 4. Liquidació del pressupost per capítols. Exercici 2011 


Capítol 


d’ingressos 


Pressupost 


definitiu 


Estr.  


% 


Drets 


liquidats 


Estr. 


% 


Exec. 


% 


Drets 


cobrats 


Cobr. 


 % 


Pendent 


cobrament 


         


3. Taxes i altres ingressos 3.530.100,00 94,0 3.485.620,47 89,9 98,7 3.051.156,76 87,5 434.463,71 


4. Transferències corrents 216.800,00 5,8 382.840,00 9,9 176,6 166.040,00 43,4 216.800,00 


5. Ingressos patrimonials 10.000,00 0,3 8.085,83 0,2 80,9 8.085,83 100,0 - 


Operacions corrents 3.756.900,00 100,0 3.876.546,30 100,0 103,2 3.225.282,59 83,3 651.263,71 


         


Operacions de capital - - - - - - - - 
         


Operacions no financeres 3.756.900,00 100,0 3.876.546,30 100,0 103,2 3.225.282,59 83,2 651.263,71 


Operacions financeres - - - - - - - - 


Total ingressos 3.756.900,00 100,0 3.876.546,30 100,0 103,2 3.225.282,59 83,2 651.263,71 


         


Capítols  


de despeses 


Pressupost 


definitiu 


Estr. 


% 


Obligacions 


reconegudes 


Estr.  


% 


Exec.  


% 


Obligacions 


pagades 


Pag. 


% 


Pendent 


pagament 


         


2. Despeses corrents béns i 


serveis 3.558.015,99 65,4 2.792.035,70 60,2 78,5 2.483.151,72 88,9 308.883,98 


4. Transferències corrents 1.587.500,00 29,2 1.555.496,83 33,5 98,0 1.555.496,83 100,0 - 


Operacions corrents 5.145.515,99 94,5 4.347.532,53 93,7 84,5 4.038.648,55 92,9 308.883,98 
         


6. Inversions reals 298.349,18 5,5 292.914,62 6,3 98,2 287.757,73 98,2 5.156,89 


Operacions de capital 298.349,18 5,5 292.914,62 6,3 98,2 287.757,73 98,2 5.156,89 
         


Operacions no financeres 5.443.865,17 100,0 4.640.447,15 100,0 85,2 4.326.406,28 93,2 314.040,87 


Operacions financeres - - - - - - - - 


Total despeses 5.443.865,17 100,0 4.640.447,15 100,0 85,2 4.326.406,28 93,2 314.040,87 


         


Ingressos – Despeses (1.686.965,17)  (763.900,85)      


Imports en milers d’euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2011. 







 


 


2
2
 


Quadre 5. Comparació de la Liquidació del pressupost dels exercicis 2009, 2010 i 2011 


Capítol d’ingressos 


Drets 


liquidats 


2009 


Drets 


liquidats 


2010 


Drets 


liquidats 


2011 


Variació 2010-2009 Variació 2011-2010 


Import % Import % 


        


3. Taxes i altres ingressos 3.325.704,60 3.453.835,57 3.485.620,47 128.130,97 3,9 31.784,90 0,9 


4. Transferències corrents 239.633,30 3.547.318,25 382.840,00 3.307.684,95 1.380,3 (3.164.478,25) (89,2) 


5. Ingressos patrimonials 37.308,44 8.806,94 8.085,83 (28.501,50) (76,4) (721,11) (8,2) 


Operacions corrents 3.602.646,34 7.009.960,76 3.876.546,30 3.407.314,42 94,6 (3.133.414,46) (44,7) 
        


Operacions de capital - - - - - - - 
        


Operacions no financeres 3.602.646,34 7.009.960,76 3.876.546,30 3.407.314,42 94,6 (3.133.414,46) (44,7) 


Operacions financeres - - - - - - - 


Total ingressos 3.602.646,34 7.009.960,76 3.876.546,30 3.407.314,42 94,6 (3.133.414,46) (44,7) 


        


Capítols de despeses 


Obligacions 


reconegudes  


2009 


Obligacions 


reconegudes  


2010 


Obligacions 


reconegudes  


2011 


Variació 2010-2009 Variació 2011-2010 


Import % Import % 


        


2. Despeses corrents béns i serveis 2.513.208,17 2.717.078,18 2.792.035,70 203.870,01 8,1 74.957,52 2,8 


4. Transferències corrents 604.736,18 1.622.842,82 1.555.496,83 1.018.106,64 168,4 (67.345,99) (4,1) 


Operacions corrents 3.117.944,35 4.339.921,00 4.347.532,53 1.221.976,65 39,2 7.611,53 0,2 
        


6. Inversions reals 281.014,16 451.584,62 292.914,62 170.570,46 60,7 (158.670,00) (35,1) 


Operacions de capital 281.014,16 451.584,62 292.914,62 170.570,46 60,7 (158.670,00) (35,1) 
        


Operacions no financeres 3.398.958,51 4.791.505,62 4.640.447,15 1.392.547,11 41,0 (151.058,47) (3,2) 


Operacions financeres - - - - - - - 


Total despeses 3.398.958,51 4.791.505,62 4.640.447,15 1.392.547,11 41,0 (151.058,47) (3,2) 


        


Ingressos – Despeses 203.687,83 2.218.455,14 (763.900,85) 2.014.767,31 989,1 (2.982.355,99) (134,4) 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 
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2.1.3. Liquidació del pressupost d’ingressos 


2.1.3.1. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 


L’import dels drets liquidats en el capítol 3, Taxes, venda de béns i serveis i altres in-


gressos, va ser de 3,45 M€ l’exercici 2010 i de 3,49 M€ l’exercici 2011.  


 


Quadre 6. Capítol 3, Taxes i altres ingressos. Exercici 2010 


Article 


Previsions 


inicials  


2010 


Drets  


liquidats  


2010 


Estr.


% 


Drets  


cobrats  


2010 


Cob.


% 


Pendent de 


cobrament 


Drets  


liquidats  


2009 


31. Prestació de serveis 3.500.100,00 3.453.835,57 100,0 3.081.274,74 89,2 372.560,83 3.602.646,34 


Total 3.500.100,00 3.453.835,57 100,0 3.081.274,74 89,2 372.560,83 3.602.646,34 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009 i 2010. 


 


Quadre 7. Capítol 3, Taxes i altres ingressos. Exercici 2011 


Article 


Previsions 


inicials  


2011 


Drets 


liquidats  


2011 


Estr.


% 


Drets  


cobrats  


2011 


Cob. 


% 


Pendent de 


cobrament 


Drets  


liquidats  


2010 


31. Prestació de serveis 3.530.100,00 3.485.620,47 100,0 3.051.156,76 87,5 434.463,71 3.453.835,57 


Total 3.530.100,00 3.485.620,47 100,0 3.051.156,76 87,5 434.463,71 3.453.835,57 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2010 i 2011. 


 


Els ingressos del capítol 3, Taxes i altres ingressos, corresponien a revisions mèdiques i 


assessorament realitzat a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 


Seguretat Social, a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE) i als 


departaments d’Educació i d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 


 


Quadre 8. Distribució dels ingressos per prestacions de serveis 


Tipologia entitat 2011 2010 


Estructura 2011 


% 


Estructura 2010 


% 


Mútues 3.433.919,85 3.405.945,08 98,5 98,6 


Generalitat de Catalunya 43.230,57 39.562,02 1,2 1,1 


MUFACE 8.470,05 8.328,47 0,2 0,2 


Prestacions de serveis 3.485.620,47 3.453.835,57 100,0 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’ICAMS. 


 


L’ICAMS tenia formalitzat un conveni de col·laboració amb la Asociación de Mutuas de 


Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (AMAT), per 
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al control del procés d’incapacitat temporal per contingències comunes a Catalunya, per 


als treballadors de les empreses que haguessin optat per gestionar l’esmentada prestació 


econòmica mitjançant les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 


Seguretat Social. L’ICAMS facturava les revisions mèdiques a la mútua corresponent i 


l’AMAT facturava a l’Institut un import per la mediació i coordinació per cadascun dels 


casos sotmesos al control del procés d’incapacitat temporal. 


 


L’ICAMS també tenia subscrit un conveni de col·laboració amb la MUFACE4 per a la 


prestació de funcions d’assessorament i informe tècnic sanitari vinculades a la gestió de 


determinades prestacions sanitàries. Per aquests serveis MUFACE va abonar a l’ICAMS la 


quantitat de 8.328,47 € l’any 2010 i de 8.470,05€ l’any 2011. 


 


En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, l’ICAMS tenia formalitzat un conveni de col·la-


boració amb el Departament d’Educació per revisar i avaluar les incapacitats temporals 


per contingències comunes del seu personal funcionari que pertanyés al règim especial de 


la Seguretat Social i a la MUFACE. Amb el Departament d’Interior també tenia dos 


convenis5 per prestar suport tècnic sanitari en la tramitació dels expedients dels membres 


del cos de bombers6 i del cos de mossos d’esquadra7 que passessin a la situació de se-


gona activitat. 


 


 


2.1.3.2. Transferències corrents 


Els ingressos liquidats en el capítol 4, Transferències corrents, van ser de 3,55 M€ l’any 


2010 i de 0,38 M€ l’any 2011. 


 
 


 


4. MUFACE té a càrrec seu la gestió del règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat, i 


presta l’assistència sanitària als seus mutualistes i beneficiaris no directament, sinó mitjançant concerts subs-


crits amb altres entitats. Per aquesta raó, MUFACE no disposa de facultatius que puguin fer funcions d’asses-


sorament i emetre informes en els expedients que es tramiten en els seus Serveis Provincials en el marc de les 


competències que tenen atribuïdes. 


5. Text modificat arran de les consideracions addicionals de les al·legacions presentades per l’ICAM. 


6. D’acord amb l’article 39 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció 


d’incendis i salvaments de Catalunya, els membres del cos de bombers de la Generalitat que, segons dic-


tamen mèdic, tinguin disminuïda la seva capacitat per complir el servei ordinari poden ser rellevats de les 


funcions operatives i passar a la situació de segona activitat. 


7. La Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, estableix les causes per 


les quals els seus membres poden passar, abans d’arribar a la jubilació, a la situació administrativa especial de 


segona activitat, per poder garantir l’eficàcia en el servei policial, amb la finalitat d’assegurar que els membres 


dels Cos de mossos d’esquadra tinguin en tot moment les aptituds adequades per complir les funcions que 


tenen encomanades. 
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Quadre 9. Capítol 4, Transferències corrents. Exercici 2010 


Article 


Previsions 


inicials 


2010 


Drets 


liquidats 


2010 


Estr. 


% 


Drets 


cobrats 


2010 


Cobra-


ments 


% 


Pendent 


de 


cobrament 


Drets 


liquidats 


2009 


41. De l’Administració de 


la Generalitat 240.000,00 3.547.318,25 100,0 2.120.000,00 59,8 1.427.318,25 239.633,30 


Total 240.000,00 3.547.318,25 100,0 2.120.000,00 59,8 1.427.318,25 239.633,30 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009 i 2010. 


 


Quadre 10. Capítol 4, Transferències corrents. Exercici 2011 


Article 


Previsions 


inicials 


2011 


Drets 


liquidats 


2011 


Estr. 


% 


Drets 


cobrats 


2011 


Cobra-


ments 


% 


Pendent 


de 


cobrament 


Drets 


liquidats 


2010 


40. Del sector públic 


estatal 0,00 166.040,00 43,4 166.040,00 100,0 0,00 0,00 


41. De l’Administració de 


la Generalitat 216.800,00 216.800,00 56,6 0,00 0,0 216.800,00 3.547.318,25 


Total 216.800,00 382.840,00 100,0 166.040,00 43,4 216.800,00 3.547.318,25 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2010 i 2011. 


 


Els drets liquidats l’any 2010, per 3,55 M€, corresponien principalment a transferències 


rebudes del Departament de Salut provinents dels convenis signats entre l’Administració 


de la Generalitat de Catalunya i l’INSS pels exercicis 2009 i 2010 per un total de 3,33 M€. 


D’aquests drets liquidats es varen cobrar 2,00 M€, l’any 2010 i la resta, d’1,33 M€, l’any 


2011 (vegeu l’apartat 2.1.1). 


 


El Departament de Salut i el Ministeri de Treball i Immigració, a través de l’INSS, varen 


signar un conveni l’any 2009 per a l’estudi del comportament dels processos d’incapacitat 


temporal derivats de certes patologies, i un altre, l’any 2010, amb l’objecte de desen-


volupar determinades estratègies de gestió per millorar la prestació d’incapacitat temporal 


i estudiar el comportament dels processos de curta durada.  


 


Les transferències corrents de l’any 2011 rebudes del sector públic estatal provenen de 


l’INSS. L’any 2010 MUFACE va formalitzar un encàrrec de gestió amb l’INSS que tenia per 


objecte la realització dels reconeixements mèdics als funcionaris inclosos en el règim 


especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat, que estiguessin en la 


situació d’incapacitat temporal o que haguessin de sol·licitar algun tipus de llicència, a 


través de les direccions provincials de l’INSS. 


 


L’ICAMS va formalitzar una addenda a aquest encàrrec de gestió per tal que els metges 


inspectors-avaluadors de l’Institut realitzessin aquests reconeixements mèdics en l’àmbit 


de Catalunya. 
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Per aquests serveis, l’exercici 2011 l’ICAMS va liquidar drets per 166.040,00 €, dels quals 


23.941,00 € corresponien a la part proporcional de l’any 2010 i 142.099,00 € corresponien a 


l’any 2011. La totalitat dels drets liquidats es varen cobrar durant l’any 2011. 


 


D’altra banda, els drets liquidats de l’Administració de la Generalitat de l’exercici 2010 


incloïen, transferències rebudes del Departament de Salut pel funcionament de l’entitat per 


0,24 M€, de les quals es varen cobrar 0,12 M€. L’exercici 2011 els drets liquidats incloïen 


0,22 M€ de transferències del Departament de Salut, de les quals no es va cobrar cap 


quantitat. 


 


 


2.1.3.3. Ingressos patrimonials 


Els ingressos patrimonials corresponen principalment als interessos liquidats pels fons 


dipositats en la centralització de la tresoreria amb la Generalitat de Catalunya (cash 


pooling). Els drets es liquiden en funció del seu cobrament. 


 


Quadre 11. Capítol 5, Ingressos patrimonials. Exercici 2010 


Article 


Previsions 


inicials  


2010 


Drets 


liquidats 


2010 


Estr. 


% 


Drets 


cobrats 


2010 


Cobra-


ments 


% 


Pendent 


de 


cobrament 


Drets 


liquidats 


2009 


52. Interessos de dipòsit 40.000,00 8.806,94 100,0 8.806,94 100,0 0,00 37.308,44 


Total 40.000,00 8.806,94 100,0 8.806,94 100,0 0,00 37.308,44 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009 i 2010. 


 


Quadre 12. Capítol 5, Ingressos patrimonials. Exercici 2011 


Article 


Previsions 


inicials  


2011 


Drets  


liquidats 


2011 


Estr. 


% 


Drets  


cobrats 


2011 


Cobra-


ments 


% 


Pendent 


de 


cobrament 


Drets 


liquidats 


2010 


52. Interessos de dipòsit 10.000,00 8.085,83 100,0 8.085,83 100,0 0,00 8.806,94 


Total 10.000,00 8.085,83 100,0 8.085,83 100,0 0,00 8.806,94 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2010 i 2011. 


 


 


2.1.4. Liquidació del pressupost de despeses 


2.1.4.1. Despeses corrents de béns i serveis 


Les obligacions reconegudes del capítol 2, Despeses corrents de béns i serveis, varen 


ascendir a 2,72 M€ l’any 2010 i a 2,79 M€ l’any 2011.  
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Quadre 13. Capítol 2, Despeses corrents de béns i serveis. Exercici 2010 


Article 


Pressupost 


definitiu 


2010 


Obligacions 


reconegudes 


2010 


Estr. 


% 


Obligacions 


pagades 


2010 


Paga-


ments 


% 


Pendent 


de 


pagament 


Obligacions 


reconegudes 


2009 


20. Lloguers i cànons 34.700,00 31.975,47 1,2 29.429,40 92,0 2.546,07 31.970,48 


21. Conservació i reparació 75.000,00 91.612,36 3,4 83.941,49 91,6 7.670,87 69.355,59 


22. Material, subministraments i altres 1.544.990,92 1.430.260,21 52,6 1.340.580,29 93,7 89.679,92 1.263.681,26 


23. Indemnitzacions per raó de servei 91.000,00 84.628,14 3,1 81.839,41 96,7 2.788,73 65.864,64 


24. Despeses de publicacions 12.000,00 - - - - - - 


25. Prestació serveis amb mitjans aliens 1.212.956,77 1.078.602,00 39,7 1.003.309,69 93,0 75.292,31 1.082.336,20 


Total 2.970.647,69 2.717.078,18 100,0 2.539.100,28 93,4 177.977,90 2.513.208,17 


Imports en milers d’euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009 i 2010. 


 
Quadre 14. Capítol 2, Despeses corrents de béns i serveis. Exercici 2011 


Article 


Pressupost 


definitiu 


2011 


Obligacions 


reconegudes 


2011 


Estr. 


% 


Obligacions 


pagades 


2011 


Paga-


ments 


% 


Pendent 


de 


pagament 


Obligacions 


reconegudes 


2010 


20. Lloguers i cànons 33.524,40 35.394,30 1,3 32.764,21 92,6 2.630,09 31.975,47 


21. Conservació i reparació 94.666,30 117.076,99 4,2 103.306,27 88,2 13.770,72 91.612,36 


22. Material, subministraments i altres 1.765.303,74 1.444.873,18 51,7 1.247.731,83 86,4 197.141,35 1.430.260,21 


23. Indemnitzacions per raó de servei 91.160,00 47.727,15 1,7 44.963,14 94,2 2.764,01 84.628,14 


25. Prestació serveis amb mitjans aliens 1.573.361,55 1.146.964,08 41,1 1.054.386,27 91,9 92.577,81 1.078.602,00 


Total 3.558.015,99 2.792.035,70 100,0 2.483.151,72 88,9 308.883,98 2.717.078,18 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2010 i 2011. 


 


Les obligacions reconegudes en l’article 22, Materials, subministraments i altres, varen 


ascendir a 1,43 M€ l’any 2010 i a 1,44 M€ l’any 2011.  


 
Quadre 15. Obligacions reconegudes en l’article 22, Materials, subministraments i altres 


Concepte pressupostari 


Obligacions 


reconegudes 


2011 


Obligacions 


reconegudes 


2010 


Obligacions 


reconegudes 


2009 


Variació 


2011-2010  


% 


Variació 


2010-2009  


% 


220. Material d’oficina 44.307,70 63.831,07 58.446,32 (30,6) 9,2 


221. Subministraments 118.584,57 123.727,67 110.670,44 (4,2) 11,8 


222. Comunicacions 130.659,54 134.691,32 149.502,82 (3,0) (9,9) 


223. Transports - 1.801,36 2.466,66 (100,0) (27,0) 


224. Despeses d’assegurances 39.344,61 34.505,99 5.628,40 14,0 513,1 


225. Tributs 17.051,20 9.127,74 14.269,45 86,8 (36,0) 


226. Despeses diverses 73.807,31 70.720,41 67.569,67 4,4 4,7 


227. Treballs persones físiques o jurídiques 943.897,44 929.124,45 688.869,87 1,6 34,9 


228. Serveis informàtics 77.220,81 62.730,20 166.257,63 23,1 (62,3) 


Total article 22 1.444.873,18 1.430.260,21 1.263.681,26 1,0 13,2 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 


 


La principal despesa d’aquest article corresponia a treballs de persones físiques o 


jurídiques, de 0,93 M€ l’exercici 2010 i de 0,94 M€ l’exercici 2011. Aquest concepte pres-


supostari inclou, entre altres, la despesa per serveis comuns de l’edifici Puigmal, seu de 


l’ICAMS a Barcelona des de l’any 2006 ubicat al Parc Sanitari Pere Virgili, el servei de 


seguretat de les seus de Barcelona, Terrassa, Girona i Lleida, i la facturació d’AMAT per la 
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mediació i coordinació en la remissió de casos sotmesos al control del procés d’inca-


pacitat temporal per contingències comunes.  


 


Amb anterioritat al període analitzat l’entitat ocupava un espai a l’edifici del carrer Casa-


novas, 12-16 de Barcelona, propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social 


(TGSS) i cedit a l’ICS. En els anys fiscalitzats l’ICAMS no hi realitzava cap activitat. Tot i 


així, en el capítol 2 hi ha reconeguda despesa per IBI, subministrament d’aigua i llum i 


quotes de la comunitat de propietaris d’aquest espai, per 10.927,93 € l’any 2010 i per 


8.710,13 € l’any 2011. 


 


El personal al servei de l’ICAMS pertanyia orgànicament al Departament de Salut. És per 


aquesta raó que el pressupost de l’Institut no incloïa despeses del capítol 1, Retribucions 


del personal. L’article 23, Indemnitzacions per raó del serveis, recull despeses satisfetes al 


personal d’acord amb el desglossament i conceptes següents: 


 
Quadre 16. Obligacions reconegudes en l’article 23, Indemnitzacions per raó del servei 


Concepte pressupostari 


Obligacions 


reconegudes 


2011 


Obligacions 


reconegudes 


2010 


Obligacions 


reconegudes 


2009 


Variació 


2011-2010 


% 


Variació 


2010-2009 


% 


230. Dietes, locomoció i trasllats 34.976,70 42.898,80 22.871,72 (18,5) 87,6 


231. Altres indemnitz. per raó del servei 130,61 156,30 225,47 (16,4) (30,7) 


232. Ajuts menjador 12.619,84 11.524,06  11.523,72 9,5 0,0 


233. Fons d’acció social  -  30.048,98 31.243,73 (100,0) (3,8) 


Total article 23 47.727,15 84.628,14 65.864,64 (43,6) 28,5 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 


 


Les obligacions reconegudes en l’article 25, Prestacions de serveis amb mitjans aliens, per 


1,08 M€ l’any 2010 i 1,15 M€ l’any 2011, corresponien a dictàmens d’especialistes externs i 


proves diagnòstiques sol·licitades pels metges de l’ICAMS necessaris per avaluar la 


d’incapacitat de les persones ateses. 


 


 


2.1.4.2. Transferències corrents 


Les obligacions reconegudes en el capítol 4, Transferències corrents, van ser d’1,62 M€ 


l’exercici 2010 i d’1,56 M€ l’exercici 2011. 


 
Quadre 17. Capítol 4, Transferències corrents. Exercici 2010 


Article 


Pressupost 


definitiu 


2010 


Obligacions 


reconegudes 


2010 


Estr. 


% 


Obligacions 


pagades 


2010 


Paga-


ments 


% 


Pendent 


de 


pagament 


Obligacions 


reconegudes 


2009 


42. Al CatSalut, ICS i ICASS 3.000.000,00 1.500.000,00 96,4 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 


44. A altres entitats del sector públ., 


univers. públ. i altres entitats part. 122.842,82 122.842,82 7,9 122.842,82 100,0 0,00 604.736,18 


Total 3.122.842,82 1.622.842,82 104,3 122.842,82 7,6 1.500.000,00 604.736,18 


Imports en milers d’euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009 i 2010. 
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Quadre 18. Capítol 4, Transferències corrents. Exercici 2011 


Article 


Pressupost 


definitiu 


2011 


Obligacions 


reconegudes 


2011 


Estr. 


% 


Obligacions 


pagades 


2011 


Paga-


ments 


% 


Pendent 


de 


pagament 


Obligacions 


reconegudes 


2010 


42. Al CatSalut, ICS i ICASS 1.500.000,00 1.500.000,00 96,4 1.500.000,00 100,0 0,00 1.500.000,00 


44. A altres entitats del sector públ., 


univers. públ. i altres entitats part. 87.500,00 55.496,83 3,6 55.496,83 100,0 0,00 122.842,82 


Total 1.587.500,00 1.555.496,83 100,0 1.555.496,83 100,0 0,00 1.622.842,82 


Imports en milers d’euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2010 i 2011. 


 


L’any 2009 l’ICAMS va signar un conveni amb l’ICS amb la finalitat de dur a terme un Pla 


anual d’actuacions per modernitzar, millorar i controlar la gestió de la incapacitat temporal 


en la totalitat dels equips d’atenció primària gestionats per l’ICS. L’ICAMS es va com-


prometre a transferir per a aquesta finalitat a l’ICS la quantitat màxima d’1,50 M€. 


 


El finançament per aquest pla d’actuacions tenia l’origen en el conveni signat l’any 2009 


entre el Departament de Salut i el Ministeri de Treball i Immigració, mitjançant l’INSS, pel 


qual es va acordar, per a l’any 2009, portar a terme un programa per a l’estudi del com-


portament dels processos d’incapacitat temporal derivats de certes patologies i el des-


envolupament de les estratègies adequades per millorar la gestió d’aquesta prestació. 


L’ICAMS no va poder comptabilitzar la generació del crèdit provinent d’aquest conveni 


amb l’INSS fins a l’any 2010 atès que no es van transferir els fons fins a aquella data i per 


això, va haver de signar un nou conveni amb l’ICS l’any 2010 quant a les actuacions dutes 


a terme l’any anterior. 


 


L’any 2010 l’ICAMS va signar un nou conveni amb l’ICS que corresponia al Pla anual 


d’actuacions de l’exercici 2010, en els mateixos termes que el del 2009. La dotació del 


crèdit corresponent es va incloure en el pressupost de l’exercici 2011. La despesa reco-


neguda i el seu pagament es van realitzar al llarg de l’exercici 2011.  


 


En les despeses de l’article 44 hi ha reconeguda l’aportació econòmica de l’ICAMS al Parc 


Sanitari Pere Virgili per cobrir part de les despeses de gestió del parc per la utilització de 


serveis comuns, de 80.606,82 € l’exercici 2010 i de 55.496,83 € l’exercici 2011. 


 


D’altra banda, l’any 2010 es va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat 


Pompeu Fabra, per a la creació d’una beca per dur a terme una tesi doctoral sobre 


incapacitat laboral en el Centre de Recerca de Salut Laboral de la Universitat. L’aportació 


de l’ICAMS per al desenvolupament d’aquest conveni va ser de 42.236,00 €. 


 


 


2.1.4.3. Inversions reals 


La despesa reconeguda en el capítol 6, Inversions reals, durant l’exercici 2010 va ser de 


0,45 M€ i de 0,92 M€ l’exercici 2011. 
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Quadre 19. Capítol 6, Inversions reals. Exercici 2010 


Article 


Pressupost 


definitiu 


2010 


Obligacions 


reconegudes 


2010 


Estr. 


% 


Obligacions 


pagades 


2010 


Paga-


ments 


% 


Pendent 


de 


pagament 


Obligacions 


reconegudes 


2009 


61. Inversions en edificis i altres 


construccions 843.090,30 308.314,39 68,3 269.965,89 87,6 38.348,50 31.965,47 


62. Inversions en maquinària, 


instal·lacions i utillatge 142.784,85 42.432,16 9,4 40.013,16 94,3 2.419,00 71.811,50 


63. Inversions en material de 


transport 2.000,00 - - - - - - 


64. Inversions en mobiliari i estris 157.673,19 36.698,92 8,1 36.698,92 100,0 - 17.186,15 


65. Inversions en equips de pro-


cés dades i telecomunicacions 109.707,05 64.139,15 14,2 23.747,84 37,0 40.391,31 160.051,04 


Total 1.255.255,39 451.584,62 100,0 370.425,81 82,0 81.158,81 281.014,16 


Imports en milers d’euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009 i 2010. 


 
Quadre 20. Capítol 6, Inversions reals. Exercici 2011 


Article 


Pressupost 


definitiu 


 2011 


Obligacions 


reconegudes 


2011 


Estr. 


% 


Obligacions 


pagades 


 2011 


Paga-


ments 


% 


Pendent 


de 


pagament 


Obligacions 


reconegudes 


2010 


61. Inversions en edificis i altres 


construccions 168.357,23 157.304,27 53,7 157.304,27 100,0 - 308.314,39 


62. Inversions en maquinària, 


instal·lacions i utillatge 34.965,95 25.587,12 8,7 25.587,12 100,0 - 42.432,16 


63. Inversions en material de 


transport 200,00 - - - - - - 


64. Inversions en mobiliari i estris 85.700,00 75.303,64 25,7 70.523,17 93,7 4.780,47 36.698,92 


65. Inversions en equips de pro-


cés dades i telecomunicacions 9.126,00 34.719,59 11,9 34.343,17 98,9 376,42 64.139,15 


Total 298.349,18 292.914,62 100,0 287.757,73 98,2 5.156,89 451.584,62 


Imports en milers d’euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2010 i 2011. 


 


Les inversions més significatives de l’any 2010 corresponen a les obres de remodelació 


per a la instal·lació de dos sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) a l’edifici Puigmal 


per 0,23 M€ i a la implantació de la signatura digital en l’aplicació de gestió d’expedients i 


arxiu de l’ICAMS per 40.391,31 €. 


Les inversions més significatives de l’any 2011 corresponen a les obres d’instal·lació d’un 


grup electrogen a l’edifici Puigmal per 0,16 M€ i a adquisicions de mobiliari per a les seus 


de Tarragona i Girona per 63.200,36 €. 


 


2.1.5. Resultat pressupostari 


De la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes l’Institut va registrar 


un superàvit pressupostari de 2,22 M€ l’exercici 2010 i un dèficit pressupostari de 0,76 M€ 


l’exercici 2011. 
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Quadre 21. Resultat pressupostari dels exercicis 2010 i 2011 


Concepte Exercici 2010 Exercici 2011 


Ingressos corrents 7.009.960,76 3.876.546,30 


Despeses corrents (4.339.921,00) (4.347.532,53) 


Resultat d’operacions corrents 2.670.039,76 (470.986,23) 


Ingressos de capital - - 


Despeses de capital (451.584,62) (292.914,62) 


Resultat d’operacions de capital (451.584,62) (292.914,62) 


Resultat d’operacions no financeres 2.218.455,14 (763.900,85) 


Ingressos financers - - 


Despeses financeres - - 


Resultat d’operacions financeres - - 


Resultat pressupostari de l’exercici 2.218.455,14 (763.900,85) 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’ICAMS dels exercicis 2010 i 2011. 


 


 


2.1.6. Estat de les operacions dels pressupostos tancats 


Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament procedents 


d’exercicis tancats de l’exercici 2010 es presenten en els quadres següents: 


 


Quadre 22. Valors pendents de cobrament el 31 de desembre del 2010 d’exercicis tancats 


Article 2007 2008 2009 


Pendent de 


cobrament 


1.1.2010 


Cobraments 


exercici  


2010 


Anul·lacions 


exercici 


2010 


Pendent de 


cobrament 


31.12.2010 


31. Prestació de serveis 9.424,71 8.739,84 372.758,92 390.923,47 374.308,92 8.739,84 7.874,71 


41. De l’Admin. de la Generalitat 0,00 0,00 59.908,40 59.908,40 59.908,40 0,00 0,00 


Total 9.424,71 8.739,84 432.667,32 450.831,87 434.217,32 8.739,84 7.874,71 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’ICAMS de l’exercici 2010. 


 


Quadre 23. Valors pendents de pagament el 31 de desembre del 2010 d’exercicis tancats 


Exercici 


Pendent de 


pagament 1.1.2010 


Pagaments de 


l’exercici 2010 


Anul·lacions de 


l’exercici 2010 


Pendent de 


pagament 31.12.2010 


De l’exercici 2009 692.676,83 692.676,83 - - 


Total 692.676,83 692.676,83 - - 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’ICAMS de l’exercici 2010. 


 


Les anul·lacions dels drets pendents de cobrament de l’exercici 2010 corresponien, prin-


cipalment, a l’anul·lació de recursos vinculats al conveni de col·laboració amb MUFACE 


per a l’any 2008 per a la prestació de funcions d’assessorament, que l’ICAMS no va cobrar. 
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Quadre 24. Valors pendents de cobrament el 31 de desembre del 2011 d’exercicis tancats 


Article 2007 2010 


Pendent de 


cobrament 


1.1.2011 


Cobraments 


exercici  


2011 


Anul·lacions 


exercici  


2011 


Pendent de 


cobrament 


31.12.2011 


31. Prestació de serveis 7.874,71 372.560,83 380.435,54 367.823,95 - 12.611,59 


41. De l’Admin. de la Generalitat - 1.427.318,25 1.427.318,25 1.330.518,25 - 96.800,00 


Total 7.874,71 1.799.879,08 1.807.753,79 1.698.342,20 - 109.411,59 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’ICAMS de l’exercici 2011. 


 
Quadre 25. Valors pendents de pagament el 31 de desembre del 2011 d’exercicis tancats 


Exercici 


Pendent de 


pagament 1.1.2011 


Pagaments de 


l’exercici 2011 


Anul·lacions de 


l’exercici 2011 


Pendent de 


pagament 31.12.2011 


De l’exercici 2010 1.759.136,71 1.759.136,71 - - 


Total 1.759.136,71 1.759.136,71 - - 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’ICAMS de l’exercici 2011. 


 


Els valors pendents de cobrament el 31 de desembre del 2011 per 96.800,00 € corres-


ponen a transferències corrents del Departament de Salut de l’exercici 2010 que a la data 


d’elaboració d’aquest informe –gener del 2014– encara estaven pendents de cobrament. 


2.1.7. Compte de la tresoreria 


El Compte de la tresoreria dels exercicis 2010 i 2011 de l’ICAMS es presenta en el quadre 


següent: 


 
Quadre 26. Compte de tresoreria el 31 de desembre del 2010 i el 31 de desembre del 2011 


Concepte Efectiu Formalització 


Total exercici 


2010 Efectiu Formalització 


Total exercici 


2011 


       


Cobraments pressupostaris: 3.418.795,81 2.225.503,19 5.644.299,00 3.592.622,14 1.331.002,65 4.923.624,79 


Exercici corrent 3.055.740,94 2.154.340,74 5.210.081,68 3.225.282,59 0,00 3.225.282,59 


Exercicis tancats 363.054,87 71.162,45 434.217,32 367.339,55 1.331.002,65 1.698.342,20 
       


Operacions de la tresoreria 3.772.825,34 2.044.360,17 5.817.185,51 6.092.695,22 42.317,21 6.135.012,43 
       


Total cobraments 7.191.621,15 4.269.863,36 11.461.484,51 9.685.317,36 1.373.319,86 11.058.637,22 


       


Pagaments pressupostaris: 3.704.390,15 20.655,59 3.725.045,74 6.067.661,89 17.881,10 6.085.542,99 


Exercici corrent 3.014.199,28 18.169,63 3.032.368,91 4.309.380,78 17.025,50 4.326.406,28 


Exercicis tancats 690.190,87 2.485,96 692.676,83 1.758.281,11 855,60 1.759.136,71 
       


Operacions de la tresoreria 3.487.231,00 4.249.207,77 7.736.438,77 3.617.655,47 1.355.438,76 4.973.094,23 
       


Total pagaments 7.191.621,15 4.269.863,36 11.461.484,51 9.685.317,36 1.373.319,86 11.058.637,22 


       


Moviment net de tresoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       


Saldo a inici de l’exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       


Situació de la tresoreria a 


final de l’exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’ICAMS dels exercicis 2010 i 2011. 
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2.1.8. Operacions de la tresoreria 


En aquest apartat es presenten i s’analitzen per separat els comptes de la Tresoreria no 


pressupostaris de caràcter deutor i els de caràcter creditor. 


 


 


2.1.8.1. Operacions de caràcter deutor 


Les operacions no pressupostàries de caràcter deutor de l’ICAMS dels exercicis 2010 i 


2011 es presenten en els quadres següents: 


 


Quadre 27. Operacions deutores de la Tresoreria. Exercici 2010 


Concepte 


Saldo 


31.12.2009 


Operacions 
Moviment 


net 


Saldo 


31.12.2010 Cobraments Pagaments 


Fons de maniobra 4.500,00 23.704,58 23.704,58 0,00 4.500,00 


Dipòsit de fons per centralització de 


tresoreria (cash pooling) 4.519.130,22 5.772.739,06 7.693.395,08 1.920.656,02 6.439.786,24 


Total comptes deutors 4.523.630,22 5.796.443,64 7.717.099,66 1.920.656,02 6.444.286,24 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’ICAMS de l’exercici 2010. 


 


Quadre 28. Operacions deutores de la Tresoreria. Exercici 2011 


Concepte 


Saldo 


31.12.2010 


Operacions 
Moviment 


net 


Saldo 


31.12.2011 Cobraments Pagaments 


Comissions d’entitats financeres 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 


Fons de maniobra 4.500,00 24.436,11 24.436,11 0,00 4.500,00 


Dipòsit de fons per centralització de 


tresoreria (cash pooling) 6.439.786,24 6.092.695,22 4.926.998,13 (1.165.697,09) 5.274.089,15 


Total comptes deutors 6.444.286,24 6.117.131,33 4.951.437,24 (1.165.694,09) 5.278.592,15 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’ICAMS de l’exercici 2011. 


 


L’any 2010, l’ICAMS va signar amb la Generalitat de Catalunya un protocol de funcio-


nament complementari al contracte per a la prestació de serveis financers de la tresoreria 


corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats mitjançant un sistema de 


centralització de la tresoreria de les entitats (cash pooling). 


 


L’ICAMS tenia un saldo deutor amb la Generalitat de Catalunya corresponent al dipòsit de 


fons per centralització de tresoreria de 6,44 M€ i de 5,27 M€, respectivament, el 31 de 


desembre del 2010 i del 2011. 
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2.1.8.2. Operacions de caràcter creditor 


Les operacions no pressupostàries de caràcter creditor de l’ICAMS dels exercicis 2010 i 


2011 es presenten en els quadres següents: 


Quadre 29. Operacions creditores de la Tresoreria. Exercici 2010 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2009 


Operacions 
Moviment 


net 


Saldo a 


31.12.2010 Cobraments Pagaments 


Ingressos duplicats o excessius 0,00 86,28 0,00 86,28 86,28 


IRPF 4.927,23 20.533,78 19.232,54 1.301,24 6.228,47 


Quotes Seguretat Social 1,08 121,81 106,57 15,24 16,32 


Total comptes creditors 4.928,31 20.741,87 19.339,11 1.402,76 6.331,07 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’ICAMS de l’exercici 2010. 


 


Quadre 30. Operacions creditores de la Tresoreria. Exercici 2011 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2010 


Operacions 
Moviment 


net 


Saldo a 


31.12.2011 Cobraments Pagaments 


Ingressos duplicats o excessius 86,28 0,00 86,28 (86,28) 0,00 


IRPF 6.228,47 17.839,65 21.514,10 (3.674,45) 2.554,02 


Quotes Seguretat Social 16,32 41,45 56,61 (15,16) 1,16 


Total comptes creditors 6.331,07 17.881,10 21.656,99 (3.775,89) 2.555,18 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’ICAMS de l’exercici 2011. 


 


2.1.9. Romanent de tresoreria 


El Romanent de tresoreria, que quantifica el superàvit o dèficit de finançament acumulat i a 


curt termini de l’ICAMS, era positiu de 6,49 M€ el 31 de desembre del 2010 i de 5,72 M€, al 


tancament de l’exercici 2011. 


 
Quadre 31. Romanent de tresoreria el 31 de desembre del 2010 i del 2011 


Concepte Saldos a 31.12.2010 Saldos a 31.12.2011 


Drets pendents de cobrament 8.252.040,03 6.039.267,45 


Obligacions pendents de pagament  (1.765.467,78) (316.596,05) 


Fons líquids 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00 


Romanent de Tresoreria 6.486.572,25 5.722.671,40 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’ICAMS dels exercicis 2010 i 2011. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 24/2014 


35 


2.1.10. Estat dels compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis 


futurs 


L’Estat dels compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis futurs dels exer-


cicis 2010 i 2011 es presenten en els quadres següents: 


Quadre 32. Estat dels compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis futurs. Exercici 


2010 


Capítol 2011 2012 Resta anualitats Total 


Capítol 2 900.000,00 - - 900.000,00 


Total 900.000,00 - - 900.000,00 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’ICAMS de l’exercici 2010. 


Quadre 33. Estat dels compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis futurs. Exercici 


2011 


Capítol 2012 2013 Resta anualitats Total 


Capítol 2 1.622.801,26 1.487.567,80 - 3.110.369,06 


Total 1.622.801,26 1.487.567,80 - 3.110.369,06 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’ICAMS de l’exercici 2011. 


 


L’any 2009, mitjançant un acord de Govern, es va autoritzar l’ICAMS a realitzar una 


despesa amb càrrec a exercicis futurs de 3,60 M€, destinats a la contractació de serveis 


externs per a la realització de dictàmens i proves mèdiques complementàries per valorar la 


capacitat laboral dels treballadors avaluats per l’ICAMS. Aquesta contractació era per dos 


anys, prorrogables dos anys més. En relació amb aquest acord de Govern, l’any 2010 


l’ICAMS tenia 0,90 M€ compromesos per a l’any 2011. 


 


L’any 2011, mitjançant Acord de Govern, es va autoritzar l’ICAMS a comprometre des-


peses amb càrrec a exercicis futurs per 3,11 M€, per a la pròrroga dels mateixos serveis 


esmentats anteriorment, dels quals 1,62 M€ estaven compromesos l’any 2012 i 1,49 M€ 


l’any 2013. 


2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ 


El Balanç de situació de l’ICAMS al tancament dels exercicis 2010 i 2011 presentava un 


volum d’actiu i de passiu de 9,07 M€ i de 6,97 M€, respectivament. 
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Quadre 34. Balanç de situació 


ACTIU Apartat 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 


2011-2009 


% 


Estructura 


patrimonial 


31.12.2011 % 


Estructura 


patrimonial 


31.12.2010 % 


        


A) IMMOBILITZAT  931.673,30 790.347,82 452.754,73 105,8 13,4 8,7 
        


Immobilitzat material 2.2.1 931.673,30 790.347,82 452.754,73 105,8 13,4 8,7 


Edificis i altres construccions  525.254,84 367.950,57 62.188,18 744,6 7,5 4,1 


Instal·lacions tècniques i maquinària  223.872,58 198.285,46 155.853,30 43,6 3,2 2,2 


Utillatge i mobiliari  158.828,77 83.525,13 46.964,41 238,2 2,3 0,9 


Altres immobilitzat material  410.982,17 376.346,36 313.400,91 31,1 5,9 4,2 


Amortitzacions  (387.265,06) (235.759,70) (125.652,07) 208,2 (5,6) (2,6) 
        


        


C) ACTIU CIRCULANT  6.040.368,93 8.277.023,64 4.998.402,24 20,8 86,6 91,3 
        


Deutors  765.175,30 1.812.253,79 455.331,87 68,0 11,0 20,0 


Deutors pressupostaris  760.675,30 1.807.753,79 450.831,87 68,7 10,9 19,9 


Deutors no pressupostaris  4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,0 0,1 - 
        


Inversions financeres temporals  5.274.089,15 6.439.786,24 4.519.130,22 16,7 75,6 71,0 


Altres inversions i crèdits a curt termini  5.274.089,15 6.439.786,24 4.519.130,22 16,7 75,6 71,0 
        


Tresoreria entitat  - - - - - - 
        


Ajustaments per periodificació 2.2.2 1.104,48 24.983,61 23.940,15 (95,4) - 0,3 
        


Tresoreria habilitats  - - - - - - 
        


TOTAL ACTIU  6.972.042,23 9.067.371,46 5.451.156,97 27,9 100,0 100,0 


PASSIU Apartat 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 


2011-2009 


% 


Estructura 


patrimonial 


31.12.2011 % 


Estructura 


patrimonial 


31.12.2010 % 


        


A) FONS PROPIS  6.517.168,28 7.233.413,38 4.495.343,83 45,0 93,5 79,8 
        


Resultats d’exercicis anteriors  7.233.413,38 4.495.343,83 3.890.920,07 85,9 103,7 49,6 


Resultats positius d’exercicis anteriors  7.764.033,62 5.025.964,07 4.421.540,31 75,6 111,4 55,4 


Resultats negatius d’exercicis anteriors  (530.620,24) (530.620,24) (530.620,24) - (7,6) (5,9) 


Resultats de l’exercici  (716.245,10) 2.738.069,55 604.423,76 (218,5) (10,3) 30,2 
        


        


B) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN 


DIVERSOS EXERCICIS 2.2.3 1.670,00 1.670,00 1.670,00 - - - 
        


        


C) CREDITORS A CURT TERMINI  453.203,95 1.832.288,08 954.143,14 (52,5) 6,5 20,2 
        


Creditors 2.2.4 453.203,95 1.832.288,08 954.143,14 (52,5) 6,5 20,2 


Creditors pressupostaris  450.648,77 1.825.957,01 949.214,83 (52,5) 6,5 20,1 


Creditors no pressupostaris  134,27 310,75 80,21 67,4 - - 


Administracions públiques  2.420,91 6.020,32 4.848,10 (50,1) - 0,1 
        


TOTAL PASSIU  6.972.042,23 9.067.371,46 5.451.156,97 27,9 100,0 100,0 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 


 


L’anàlisi de l’estructura econòmica posa de manifest que l’entitat tenia invertit en actius 


corrents el 91,3% i el 86,6% dels seus recursos, en els anys 2010 i 2011, respectivament, 


bàsicament en l’epígraf Inversions financeres temporals, que corresponia al saldo de la 


centralització de tresoreria amb la Generalitat. 


 


El 79,8% i 93,5% de l’estructura financera, dels anys 2010 i 2011, respectivament cor-


responia als fons propis de l’entitat. La resta del passiu, un 20,2% i un 6,5%, corresponia a 


creditors a curt termini. 


El fons de maniobra (actiu corrent – passiu corrent) era positiu en 6,44 M€, l’exercici 2010, i 


en 5,59 M€, l’exercici 2011. 
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2.2.1. Immobilitzat material 


El saldo de l’epígraf Immobilitzat material era de 0,79 M€, l’exercici 2010, i de 0,93 M€, 


l’exercici 2011. 


 
Quadre 35. Immobilitzat material 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació  


2011-2009 % 


Edificis i altres construccions 525.254,84 367.950,57 62.188,18 744,6 


Instal·lacions tècniques i maquinària 223.872,58 198.285,46 155.853,30 43,6 


Utillatge i mobiliari 158.828,77 83.525,13 46.964,41 238,2 


Altre immobilitzat material 410.982,17 376.346,36 313.400,91 31,1 


Amortitzacions (387.265,06) (235.759,70) (125.652,07) 208,2 


Immobilitzat material 931.673,30 790.347,82 452.754,73 105,8 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’ICAMS. 


 


L’ICAMS realitza la seva activitat en les següents seus: 


 
Quadre 36. Seus de l’ICAMS 


Localitat Adreça Ubicació Titularitat 


Barcelona Av. Vallcarca, 169-205 Parc Sanitari Pere Virgili. Edifici 


Puigmal 


Departament de Salut 


Terrassa Gutenberg, 3-13 1r. P.6 Edifici d’oficines Lloguer 


Granollers. Les Fran-


queses del Vallès 


Girona, 290 CAP Les Franqueses ICS 


Manresa Soler i Marc, 6 CAP Bages ICS 


Martorell Av. de les Mancomunitats Comarcals, 9 CAP Martorell ICS 


Sabadell Carretera de Barcelona, 473 CAP Sant Fèlix ICS 


Vic Pl. Divina Pastora, 6 5è CAP Osona ICS 


Tarragona Francesc Bastos, 19, 2n Casa del Mar TGSS 


Tarragona Joan Fuster i Ortells, s/n CAP Llevant (a) ICS 


Tortosa Av. Colom, 7 CAP Baix Ebre ICS 


Reus Camí de Riudoms, 53 CAP Sant Pere ICS 


El Vendrell Transversal, s/n CAP El Vendrell ICS 


Girona Santa Clara, 35 Edifici d’oficines TGSS 


Girona Maluquer, 11 CAP Maluquer (b) ICS 


Olot Passeig Barcelona, s/n CAP Garrotxa ICS 


Ripoll Macià Bonaplata, 9 CAP Ripollès ICS 


Figueres Tramuntana, 2 CAP Alt Empordà ICS 


Lleida Onofre Cerveró Edifici d’oficines TGSS 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’ICAMS. 


Notes: 


(a) Espai ocupat fins a l’any 2010. 


(b) Espai ocupat fins a finals de l’any 2011. 


 


L’ICAMS a Barcelona va iniciar la seva activitat a l’edifici Puigmal al recinte del Parc Sa-


nitari Pere Virgili, en el mes de setembre de l’any 2006.  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 24/2014 


38 


L’espai de la seu de Terrassa s’ocupava, d’acord amb un contracte de lloguer formalitzat 


l’any 1995 entre el CatSalut i una empresa privada. El contracte de lloguer autoritzava el 


CatSalut a subrogar els espais a organismes de la Generalitat de Catalunya. La durada del 


contracte es va establir que seria fins al 31 de desembre de 1995, que es podia prorrogar 


tàcitament, d’any en any, fins a un màxim de deu anys més, i que quedava resolt i sense 


efecte el 31 de desembre del l’any 2005. Durant els exercicis fiscalitzats l’ICAMS va 


continuar ocupant aquest local. La despesa satisfeta per aquest arrendament va ser de 


30.293,94 € l’any 2010 i de 31.720,11 € l’any 2011. 


 


De la fiscalització d’aquest apartat cal fer l’observació següent: 


 


Formalització dels espais ocupats per l’ICAMS 


Els espais que ocupen les seus de l’ICAMS a Tarragona, Lleida i Girona són de titularitat 


de la TGSS. L’ICAMS no ha facilitat a la Sindicatura cap document d’adscripció de la TGSS 


ni de l’INSS a l’ICAMS per la utilització d’aquests espais. 


Tampoc consta la formalització de cap document entre l’ICAMS i l’ICS per la utilització dels 


espais que l’ICAMS va ocupar en els diferents centres d’atenció primària de l’ICS. Durant 


els anys 2010 i 2011 l’ICAMS no va assumir cap despesa per la utilització d’aquests 


espais. 


 


D’altra banda, l’ICAMS, durant els exercicis fiscalitzats, va utilitzar la seu de Terrassa a 


precari, atès que el contracte que regulava el lloguer havia vençut el 31 de desembre del 


2005, sense que des d’aquella data l’ICAMS hagués fet cap actuació per renovar-lo. 


 


 


2.2.2. Ajustaments per periodificació 


El saldo de les periodificacions d’actiu a curt termini era 24.983,61 € el 31 de desembre del 


2010 i de 1.104,48 € el 31 de desembre del 2011.  


 


En aquest epígraf es comptabilitza la periodificació de la pòlissa d’assegurança de respon-


sabilitat patrimonial i civil de l’Institut i l’assegurança d’un vehicle de l’entitat. 


 


 


2.2.3. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 


El saldo de l’epígraf Ingressos a distribuir en diversos exercicis, de 1.670,00 €, es manté 


constant en el període 2009-2011 i correspon a una subvenció de capital concedida a 


l’ICAMS. 


De la fiscalització d’aquest apartat cal fer l’observació següent: 
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Cancel·lació d’un saldo 


L’ICAMS desconeix l’origen del saldo de la subvenció de capital pendent de cobrament de 


1.670,00 € i, per tant, caldria que en tramités la cancel·lació. 


 


 


2.2.4. Creditors 


El saldo de l’epígraf Creditors el 31 de desembre del 2010 era de 1,83 M€ i de 0,45 M€ el 


31 de desembre del 2011. 


 
Quadre 37. Creditors 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 


2011-2009 % 


     


Creditors pressupostaris 450.648,77 1.825.957,01 949.214,83 (52,5) 


Creditors per obligacions reconegudes del 


pressupost de despeses corrent 314.040,87 1.759.136,71 692.676.83 (54,7) 


Creditors per operacions pendents de reconèixer en 


el pressupost 136.607,90 66.820,30 256.538,00 (46,7) 
     


Creditors no pressupostaris 134,27 310,75 80,21 67,4 
     


Administracions públiques 2.420,91 6.020,32 4.848,10 (50,1) 
     


Total Creditors 453.203,95 1.832.288,08 954.143,14 (52,5) 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 


 


El saldo de creditors per operacions pendents de reconèixer en el pressupost ascendia a 


66.820,30 € el 31 de desembre del 2010 i a 136.607,90 € el 31 de desembre del 2011, i 


corresponia a l’import de les factures meritades en cadascun dels anys que l’entitat no va 


reconèixer en el pressupost de l’exercici. 


 


De la fiscalització d’aquest apartat cal fer l’observació següent: 


 


Creditors per operacions pendents de reconèixer en el pressupost 


L’any 2010 l’ICAMS no va incloure en el saldo del compte Creditors per operacions pen-


dents de reconèixer en el pressupost, les despeses meritades aquell any, de 0,36 M€, per 


a les quals s’havia fet una disposició de crèdit però encara no s’havia reconegut la 


despesa en el pressupost. 


 


El saldo d’aquestes disposicions de crèdit, un cop tancat l’exercici, es van incorporar al 


pressupost de l’exercici 2011 mitjançant incorporacions de romanents de crèdit. Aquestes 


despeses s’haurien d’haver comptabilitzat l’any 2010 en el compte Creditors per ope-


racions pendents de reconèixer en el pressupost, per tal de reflectir correctament el deute 


pendent al tancament de l’exercici (vegeu l’apartat 2.1.1).  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 24/2014 


40 


2.3. COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 


El Compte del resultat economicopatrimonial de l’ICAMS el 31 de desembre del 2010 


presentava un estalvi de 2,74 M€. El resultat de l’exercici 2011 va ser negatiu de 0,72 M€. 


 
Quadre 38. Compte del resultat economicopatrimonial del 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011 


DEURE 2011 2010 2009 


Variació 


2011-2010 % 


Variació 


2010-2009 % 


      


C) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA DE 


FUNCIONAMENT DEL SERVEI 3.037.294,57 2.667.034,95 2.444.769,78 13,9 9,1 
      


I. Despeses de personal 57.946,56 96.741,04 89.200,69 (40,1) 8,5 


Sous, salaris i similars 0,00 130,61 381,77 (100,0) (65,8) 


Càrregues socials 57.946,56 96.610,43 88.818,92 (40,0) 8,8 
      


III. Dotacions per a amortitzacions immob. 151.505,36 110.107,63 63.826,50 37,6 72,5 


Dotacions per a amortitzacions 151.505,36 110.107,63 63.826,50 37,6 72,5 
      


V. Altres despeses de gestió 2.827.842,65 2.460.186,28 2.291.742,59 14,9 7,4 


Serveis exteriors 2.810.791,45 2.451.302,29 2.279.991,39 14,7 7,5 


Tributs 17.051,20 8.883,99 11.751,20 91,9 (24,4) 


      


D) TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 1.555.496,83 1.596.116,42 553.452,80 (2,5) 188,4 
      


I. Transferències corrents 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 - - 
      


II. Subvencions corrents 55.496,83 96.116,42 553.452,80 (42,3) (82,6) 
      


E) PÈRDUES I DESPESES EXTRAORD. 0,00 8.739,84 0,00 (100,0) - 
      


IV. Despeses i pèrdues d’altres exercicis  0,00 8.739,84 0,00 (100,0) - 
      


G) ESTALVI (716.245,10) 2.738.069,55 604.423,76 (126,2) 353,0 
      


TOTAL DESPESES 3.876.546,30 7.009.960,76 3.602.646,34 (44,7) 94,6 


HAVER 2011 2010 2009 


Variació 


2011-2010 % 


Variació 


2010-2009 % 


      


C) VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 3.485.620,47 3.453.835,57 3.325.051,92 0,9 3,9 
      


II. Prestacions de serveis 3.485.620,47 3.453.835,57 3.325.051,92 0,9 3,9 
      


D) ALTRES INGRESSOS GESTIÓ ORDINÀRIA 8.085,83 8.806,94 37.961,12 (8,2) (76,8) 
      


VI. Altres interessos i ingressos assimilats 8.085,83 8.806,94 37.961,12 (8,2) (76,8) 


Altres interessos 8.085,83 8.806,94 37.308,44 (8,2) (76,4) 


Reintegraments 0,00 0,00 652,68 - (100,0) 


      


E) TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 382.840,00 3.547.318,25 239.633,30 (89,2) * 
      


I. Transferències corrents  382.840,00 3.547.318,25 239.633,30 (89,2) * 
      


TOTAL INGRESSOS 3.876.546,30 7.009.960,76 3.602.646,34 (44,7) 94,6 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 


 


El saldo de l’epígraf Pèrdues i despeses extraordinàries de l’any 2010 recull 8.739,84 € 


corresponents a anul·lacions de drets pendents de cobrament provinents de l’any 2008. 
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2.3.1. Conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de l’exercici 


La conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de l’exercici corresponents als 


comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011 es presenten en els dos quadres següents: 


 
Quadre 39. Conciliació del Resultat pressupostari amb el Resultat de l’exercici 2010 


Concepte 2010 


Resultat pressupostari 2.218.455,14 


Dotacions amortització (110.107,63) 


Provisió despeses factures pendents de rebre del 31.12.2010 (66.736,52) 


Provisió despeses factures pendents de rebre del 31.12.2009 252.570,32 


Saldo despeses anticipades corresponent al 31.12.2010 24.983,61 


Saldo despeses anticipades corresponent al 31.12.2009 (23.940,15) 


Despeses i pèrdues d’altres exercicis (8.739,84) 


Obligacions reconegudes capítol 6, Inversions reals 451.584,62 


Resultat de l’exercici 2.738.069,55 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’ICAMS. 


 
Quadre 40. Conciliació del Resultat pressupostari amb el Resultat de l’exercici 2011 


Concepte 2011 


Resultat pressupostari (763.900,85) 


Dotacions amortització (151.505,36) 


Provisió despeses factures pendents de rebre del 31.12.2011 (136.607,90) 


Provisió despeses factures pendents de rebre del 31.12.2010 66.733,52 


Saldo despeses anticipades corresponent al 31.12.2011 1.104,48 


Saldo despeses anticipades corresponent al 31.12.2010 (24.983,61) 


Obligacions reconegudes capítol 6, Inversions reals 292.914,62 


Resultat de l’exercici (716.245,10) 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’ICAMS. 


 


 


2.4. CONTRACTACIÓ 


D’acord amb l’article 3 de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 


(LCSP), l’ICAMS es considera poder adjudicador administració pública i, per tant, es troba 


subjecte a l’aplicació íntegra de la llei esmentada.  


 


L’ICAMS tenia dotze contractes vigents adjudicats durant els exercicis fiscalitzats o en 


exercicis anteriors, per un total de 4,29 M€, dels quals set contractes eren de serveis, dos 


d’obres i tres de subministraments. La Sindicatura ha analitzat la preparació, l’adjudicació, 


l’execució, les pròrrogues i les modificacions d’una mostra realitzada a criteri de l’auditor, 


de vuit contractes, adjudicats per 4,09 M€, que representen el 95,5% de l’import del con-


junt de contractes. 
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2.4.1. Contractes de serveis 


La Sindicatura ha seleccionat cinc contractes de serveis per a la fiscalització, amb un 


volum de despesa compromesa de 3,71 M€. 


 
Quadre 41. Mostra dels contractes de serveis seleccionats 


 Objecte 


Procediment 


adjudicació Adjudicatari 


Data 


adjudicació 


definitiva 


Import del 


contracte  


(IVA exclòs) 


a Vigilància i seguretat seus de 


Barcelona i Terrassa 


Negociat derivat 


d’un acord marc 


Vigilantes de Seguridad Exprés, SA 21.01.2009 114.558,60 


b Consultors mèdics Negociat derivat 


d’un acord marc 


 16.11.2009 3.324.074,41 


   Cetir Centre Mèdic, SA  81.900,00 


   Instituto Valoración Corporal, SL  307.252,70 


   UTE CRC Mar / CRC Tavern  136.529,40 


   M.M.P.  13.442,80 


   Labor Accidentes, SL  413.262,39 


   Certificación de Lesiones España, SL  402.409,48 


   Biomecànica Aplicada a Sistemas y Ser-


vicios, SL 


 288.481,83 


   Centre Integral per al Tractament de l’An-


sietat i l’Estrès, SL 


 570.958,86 


   Clínica Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, 


Sanatorio Médico Quirúrgico de Lérida, SA 


 87.277,20 


   Serveis d’Assessorament i Consultoria 


d’Especialitats, SL 


 124.323,87 


   Serveis de salut mental, SL  274.189,22 


   Instituto Nepp, SL  206.742,79 


   Institut Vascular Sala Planell, SL  2.800,00 


   J.M.S.  211.708,00 


   L.B.R.  124.323,87 


   Técnicas y Terapéuticas Médicas, SA  33.600,00 


   Gabinete Nuclear Delfos, SL  34.468,00 


   Diagnòstic per la Imatge de Reus  10.404,00 


c Vigilància i seguretat seus de 


Girona i Lleida 


Negociat sense 


publicitat 


Vigilantes de Seguridad Exprés, SA 08.01.2010 51.900,00 


d Neteja de la seu de l’ICAMS a 


Tarragona 


Negociat derivat 


d’un acord marc 


Serveis de personal i neteja, SL 30.12.2010 49.920,00 


e Vigilància i seguretat seus de Bar-


celona, Terrassa, Girona i Lleida 


Negociat derivat 


d’un acord marc 


 12.01.2011 170.855,11 


 Lot 1:  Provinen Seguridad, SA  122.727,16 


 Lots 2 i 3:  Ombuds Compañía de Seguridad, SA  48.127,95 


 Total    3.711.308,12 


Imports en euros, IVA exclòs. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació de l’ICAMS. 


 


Els contractes a, d, i e es van licitar mitjançant procediments negociats sense publicitat, 


atès que derivaven d’un acord marc promogut per la Comissió Central de Subministra-


ments de la Generalitat de Catalunya. 


 


D’altra banda, el mes de maig del 2009 l’ICAMS va iniciar el procediment d’un acord marc 


per contractar els serveis d’elaboració de dictàmens mèdics i proves diagnòstiques i fun-
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cionals complementàries per valorar la capacitat laboral dels treballadors avaluats per 


l’ICAMS (expedient b). L’acord marc es va licitar mitjançant vint-i-tres lots i vuit sublots. Els 


lots corresponien a la visita, exploració, informe o proves diagnòstiques a realitzar i els 


sublots corresponien a les àrees territorials a cobrir.  


 


En la fase de valoració de les ofertes de l’acord marc l’ICAMS va valorar el projecte tècnic, 


el preu del servei, el temps de resposta per realitzar la visita i per elaborar l’informe, el 


nombre de visites per setmana i l’accessibilitat al centre de cada oferent. El 5 de setembre 


del 2009 es va dictar la resolució per a l’adjudicació definitiva de l’acord marc.  


 


Posteriorment, dins el mateix mes, es va convidar els adjudicataris de l’acord marc a 


presentar una nova oferta econòmica per a l’adjudicació dels contractes derivats. 


 


De la fiscalització d’aquests contractes cal fer les observacions següents: 


 


a) Expedient de contractació 


Els plecs de clàusules administratives particulars i el pressupost màxim de despesa de 


l’expedient a, que coincidia amb el preu d’adjudicació, van ser formalment aprovats amb 


posterioritat a l’adjudicació del contracte, en contra del que determinen els articles 94 i 99 


de la LCSP. D’altra banda, l’ICAMS va adjudicar aquest contracte sense que l’adjudicatari 


hagués presentat tota la documentació administrativa, fet que es va resoldre després de la 


formalització del contracte. 


 


En la tramitació d’un expedient derivat d’un acord marc es va obrir directament el sobre B, 


que incloïa l’oferta econòmica i els documents que acreditaven els criteris de valoració 


sense comprovar, abans que les empreses invitades al procediment negociat per ser 


adjudicatàries de l’acord marc mantinguessin les condicions inicials de capacitat, solvèn-


cia i classificació empresarial, que teòricament constaven en el sobre A i que no es va obrir 


(expedient e). 


 


L’entitat va licitar la contractació del servei de neteja de la seu de l’ICAMS a Tarragona 


amb un pressupost inicial màxim de despesa de 50.000,00 €, IVA exclòs, que va quedar 


desert. Posteriorment, es va tornar a licitar amb un increment en el pressupost de licitació a 


52.500,00 €, IVA exclòs, es van modificar els plecs de prescripcions tècniques i es van 


reduir els serveis que havia de realitzar l’adjudicatari. Tanmateix, es va convidar les em-


preses a participar a la nova licitació tres dies abans que l’òrgan de contractació declarés 


deserta la primera licitació, i, per tant, abans de tramitar la segona licitació. Finalment, el 


contracte es va adjudicar per 49.920,00 €, IVA exclòs, (expedient d). 


 


b) Plecs de clàusules administratives particulars  


Els plecs de clàusules administratives particulars de la licitació de l’acord marc per con-


tractar consultors mèdics establien que els adjudicataris haurien de pagar la part propor-







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 24/2014 


44 


cional de les despeses de publicitat, sense especificar-ne l’import, però aquestes des-


peses no es varen repercutir als adjudicataris (expedient b). 


 


També, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars, per tal d’acreditar 


la solvència tècnica, els centres i els professionals licitadors havien de presentar l’auto-


rització administrativa del Departament de Salut per a l’exercici de l’activitat sanitària. En la 


documentació analitzada hi havia vuit licitadors que havien presentat la sol·licitud d’auto-


rització al Departament de Salut, però, en l’expedient, no constava que el Departament els 


l’hagués atorgat. 


 


c) Criteris d’adjudicació 


Els plecs de clàusules administratives particulars de l’acord marc dels serveis de neteja 


(expedient d) establien que entre els criteris d’adjudicació dels contractes derivats en cap 


cas es podia utilitzar el criteri de les borses d’hores. L’entitat va incloure millores, entre els 


criteris d’adjudicació del contracte derivat en les que valorava, entre d’altres, les bosses de 


treball gratuïtes per a cobrir emergències, esdeveniments o circumstàncies no previstes en 


el contracte. 


 


Els plecs de clàusules administratives particulars del contracte derivat de l’acord marc dels 


serveis de vigilància i seguretat (expedient e) preveien com un dels criteris a valorar en 


l’adjudicació, les millores proposades pel licitador. No obstant això, els plecs no especi-


ficaven els aspectes que s’entendrien com a millores. La manca d’especificació de les 


millores o una descripció massa genèrica del que es valoraria no permetia als licitadors 


conèixer els elements que l’òrgan de contractació valoraria. Per això, l’article 67.j del Reial 


decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 


contractes de les administracions públiques (RGLCAP) estableix que el plec de clàusules 


administratives particulars ha de contenir els requisits, límits, modalitats i aspectes del con-


tracte sobre els quals han de ser acceptades les millores. 


 


En la licitació de consultors mèdics (expedient b) l’oferta d’un licitador indicava que el 


temps requerit per elaborar el seu informe no seria inferior a quatre o cinc dies; la Mesa ho 


va valorar amb quatre punts, cosa que equivalia a una oferta d’un temps de resposta de 


dos dies. Aquesta oferta hauria d’haver quedat exclosa de la licitació perquè no complia el 


límit màxim de resposta exigit en els Plecs de clàusules administratives particulars de tres 


dies (expedient b). 


 


d) Procediment negociat 


Els Plecs de clàusules administratives particulars del procediment negociat del contracte 


de vigilància i seguretat de les seus de Girona i Lleida (expedient c) incloïen tres parà-


metres com a criteris de negociació i valoració de les ofertes. No obstant això, en l’ex-


pedient no hi havia constància de la negociació amb els licitadors per adaptar les seves 


ofertes amb la finalitat d’identificar l’oferta econòmicament més avantatjosa, en contra del 


que estableix l’article 162.4 de la LCSP. 
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e) Adjudicació 


En el procediment negociat del contracte de vigilància i seguretat de les seus de Girona i 


Lleida (expedient c) l’objecte del contracte es va dividir en dos lots. Malgrat això, l’adju-


dicatari va presentar una oferta econòmica conjunta pels dos lots. La valoració de la pro-


posició també es va fer conjuntament pels dos lots i el contracte es va signar amb un preu 


d’adjudicació conjunt dels dos lots. Atès que la licitació es va fer per lots, l’oferta del lici-


tador, la valoració de la proposta i el contracte s’haurien d’haver fet també diferenciant els 


dos lots. 


 


En la resolució de l’adjudicació del procediment negociat del contracte derivat d’un acord 


marc pels serveis de vigilància i seguretat de les seus de Barcelona i Terrassa (expedient 


a), constava la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses licitadores. Això no 


obstant, aquesta puntuació no coincidia amb la que constava en l’annex de la fase de 


valoració. A més, en l’expedient no hi constava que l’adjudicatari presentés el certificat 


d’estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. D’altra banda, la 


garantia es va constituir set dies després de la formalització del contracte, quan, d’acord 


amb l’article 135 de la LCSP, l’adjudicació i, per tant, la formalització del contracte, han de 


ser posteriors a la constitució de la garantia i a l’aportació de la documentació justificativa 


de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 


 


Amb posterioritat a la formalització del contracte (expedient e) l’ICAMS va comprovar que 


l’empresa adjudicatària no estava al corrent amb la TGSS. L’empresa adjudicatària va 


presentar un document de la TGSS, emès gairebé un any abans de la signatura del 


contracte fiscalitzat, que explicava que l’empresa tenia sol·licitat un ajornament de pa-


gament de les quotes a la Seguretat Social i que es considerava que estava al corrent de 


les seves obligacions amb la Seguretat Social per obtenir subvencions i bonificacions i a 


qualsevol altre efecte previst a la llei. Així, doncs, aquest document no era vàlid per acre-


ditar que, a la data de l’adjudicació del contracte, l’ICAMS estigués al corrent dels deutes 


amb la TGSS. 


 


En la tramitació de la contractació per als consultors externs (expedient b) la documentació 


administrativa d’alguns licitadors per acreditar la solvència tècnica o la capacitat d’obrar i 


per valorar algun dels criteris d’adjudicació de les proposicions, es va reclamar a les 


empreses adjudicatàries una vegada adjudicat definitivament l’acord marc i entre l’adju-


dicació provisional i l’adjudicació definitiva dels contractes derivats.  


f) Publicitat de l’adjudicació 


L’adjudicació de l’acord marc dels consultors mèdics (expedient b) es va publicar en el 


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) gairebé tres mesos després de l’acord 


d’adjudicació, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) quatre mesos després i no es 
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va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). D’acord amb l’article 138.2 de la LCSP, en 


els contractes subjectes a regulació harmonitzada l’anunci de l’adjudicació s’ha d’enviar, 


en un termini no superior a quaranta-vuit dies a comptar des de la data de l’adjudicació del 


contracte, en el DOUE i s’ha de publicar en el BOE. 


 


g) Notificació de l’adjudicació 


L’adjudicació dels serveis de vigilància i seguretat de les seus de l’ICAMS (expedient e) es 


va notificar a les empreses adjudicatàries, però no hi ha constància que es notifiqués a la 


resta d’empreses licitadores, en contra del que determina l’article 137 de la LCSP. 


h) Formalització de contractes 


En la contractació dels serveis de consultors mèdics (expedient b) hi va haver dos adju-


dicataris dels contractes derivats que no varen signar el contracte.  


 


i) Execució de la despesa 


En la contractació dels serveis de consultors mèdics (expedient b) hi va haver cinc adju-


dicataris que varen facturar serveis que corresponien a lots adjudicats a altres adjudi-


cataris i a preus superiors als adjudicats. L’import facturat fora de contracte per aquestes 


proves sobrepassava els 0,22 M€ en el període de dos anys de durada dels contractes. 


 


 


2.4.2. Contractes d’obra 


La Sindicatura ha revisat els dos contractes d’obra que es van realitzar en el període 


fiscalitzat, amb un volum de despesa compromesa de 0,33 M€. 


 


Quadre 42. Mostra dels contractes d’obra 


 Objecte 


Procediment 


adjudicació Adjudicatari 


Data 


adjudicació 


definitiva 


Import del 


contracte 


(IVA exclòs) 


a Instal·lació de dos SAI i obres de remo-


delació de la planta soterrani de l’edifici 


Puigmal, seu de l’ICAMS a Barcelona 


Negociat sense 


publicitat 


Construcciones y Mantenimiento 


Gómez, SL 


28.09.2010 197.627,04 


b Instal·lació d’un grup electrogen a l’edifici 


Puigmal, seu de l’ICAMS a Barcelona 


Negociat sense 


publicitat 


Instal·lacions Integrals Bosch i 


Bosch, SL 


08.11.2010 131.991,72 


 Total    329.618,76 


Imports en euros, IVA exclòs. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació de l’ICAMS. 


 


De la fiscalització d’aquests expedients de contractació, cal fer les observacions següents: 
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a) Expedient de contractació 


En la documentació de l’expedient a no hi consta l’acta d’obertura dels sobres amb la 


documentació administrativa de les empreses licitadores i en la resolució de l’adjudicació 


provisional tampoc es va deixar constància de la seva revisió, en contra del que determina 


l’article 81 del RGLCAP. 


 


b) Criteris d’adjudicació 


En els dos expedients revisats es van incloure les millores proposades pels licitadors entre 


els criteris d’adjudicació, sense que s’especifiqués en els plecs de clàusules els aspectes 


que s’entendrien com a millores, en contra del que determina l’article 67 del RGLCAP, que 


estableix que el plec de clàusules administratives particulars ha de contenir els requisits, 


límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els quals han de ser acceptades les 


millores. 


c) Procediments negociats 


Els dos expedients es varen tramitar com a procediments negociats sense publicitat. Però, 


per una banda en cap dels dos plecs de clàusules administratives particulars es van deter-


minar els aspectes econòmics i tècnics que, si s’esqueia, havien de ser objecte de nego-


ciació amb les empreses, en contra del que determina l’article 160 de la LCSP. D’altra 


banda, tampoc hi ha constància als expedients que es negociessin amb els licitadors les 


ofertes presentades per adaptar-les als requisits indicats en els plecs de clàusules admi-


nistratives particulars i als possibles documents complementaris, amb la finalitat d’iden-


tificar l’oferta econòmicament més avantatjosa, tal com regula l’article 162.4 de la LCSP. 


 


d) Adjudicació del contracte 


L’adjudicatari provisional de l’expedient a va dipositar la fiança a la Caixa General de 


Dipòsits gairebé dos mesos després de la publicació de l’adjudicació provisional en el 


perfil del contractant. 


 


D’acord amb l’article 135 de la LCSP, l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no 


es pot fer abans de quinze dies hàbils comptats des del següent al de la publicació de 


l’adjudicació provisional al perfil del contractant, i sense que pugui excedir d’un mes. 


Durant aquest termini l’adjudicatari havia de presentar la documentació requerida per 


resoldre l’adjudicació definitiva. 


 


e) Notificació de l’adjudicació 


En l’expedient a no hi ha constància de la notificació de l’adjudicació definitiva als lici-


tadors, en contra del que determina l’article 137 de la LCSP. 
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f) Recepció de les obres 


En la tramitació de l’obra de l’expedient b no es va fer l’acta de recepció de les obres, i en 


l’acta de recepció de les obres de l’expedient a hi mancava la signatura de tres persones. 


 


D’acord amb l’article 205 de la LCSP, per constatar que un contracte està complert per 


part del contractista, s’exigirà per part de l’Administració un acte formal i positiu de 


recepció o conformitat dins del mes següent a l’entrega o realització de l’objecte del 


contracte. D’altra banda, els plecs establien el termini de garantia d’un any des de la data 


de l’acta de recepció de les obres. 


 


 


2.4.3. Contractes de subministraments 


S’ha revisat un contracte de subministraments per un import adjudicat de 52.559,63 €. 


 
Quadre 43. Mostra dels contractes de subministraments 


 Objecte 


Procediment 


adjudicació Adjudicatari 


Data adjudicació 


definitiva 


Import del 


contracte  


(IVA exclòs) 


a Mobiliari seus de 


Tarragona i Girona 


Negociat derivat 


d’un acord marc 


 15.09.2011 52.559,63 


 Lot 1:  Silka  1.254,00 


 Lot 2:  Expert Line, SL  25.093,73 


 Lots 3 i 4:  Comercial Contel, SA  20.803,68 


 Lot 5:  Comercial Industrias Reunidas, SA  2.030,49 


 Lot 6:  El Corte Inglés, SA  4.377,73 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació de 


l’ICAMS. 


 


De la fiscalització realitzada no es destaca cap observació. 


 


 


2.4.4. Altres aspectes de la contractació 


En el treball de fiscalització dels estats financers de l’ICAMS dels exercicis 2010 i 2011 es 


varen detectar algunes incidències relacionades amb l’àrea de contractació administrativa. 


 


De la fiscalització d’aquest apartat cal fer les observacions següents: 


a) Prestació de serveis i subministrament de mobiliari 


De la fiscalització del concepte pressupostari 227, Treballs de persones físiques o jurí-


diques (vegeu l’apartat 2.1.4.1) es desprèn que el servei d’assessorament i consultoria per 


al desenvolupament del Comitè Estratègic dels anys 2010 i 2011 es va gestionar com un 
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contracte menor. La despesa per aquest concepte va ser de 18.000,00€ l’any 2010 i de 


17.999,00 € l’any 2011, ambdós imports sense IVA.  


Atès que era un servei recurrent, com a mínim durant dos anys consecutius, l’ICAMS 


l’hauria d’haver previst i haver seguit el corresponent procediment obert de contractació 


administrativa.  


 


D’altra banda, en l’exercici 2010 l’ICAMS va adquirir a un proveïdor en el període d’un mes 


el mateix tipus de mobiliari per 26.457,02 €, IVA exclòs. Per aquestes adquisicions no es va 


realitzar cap procediment de contractació administrativa, tot i que se superava el llindar 


quantitatiu de la contractació menor. 


 


b) Contracte de serveis 


Per elaborar el projecte bàsic executiu per a l’adequació de la planta soterrani per a 


oficines i per instal·lar dos sistemes d’alimentació ininterrompuda i d’un grup electrogen a 


l’edifici Puigmal, seu de l’ICAMS a Barcelona (vegeu l’apartat 2.4.2), l’any 2010 l’ICAMS va 


contractar els serveis d’una empresa d’enginyeria mitjançant un procediment de contracte 


menor d’obres amb un pressupost de 24.600,00 €, IVA exclòs.  


 


Això no obstant, d’acord amb l’article 10 de la LCSP, es tractava d’un contracte de serveis. 


Atès que el contracte superava el límit de la contractació menor de 18.000,00 € establert en 


l’article 122 de la LCSP, s’hauria d’haver realitzat un procediment de licitació. 


 


 


2.5. PERSONAL 


La despesa de personal de l’ICAMS estava integrada en el capítol 1, Despeses de per-


sonal del pressupost del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les obli-


gacions reconegudes corresponents a la despesa de personal de l’ICAMS ascendien a 


7,59 M€ l’any 2010 i a 7,29 M€ l’any 2011. 


 
Quadre 44. Obligacions reconegudes del capítol Despeses de personal del Departament de Salut 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 Variació 2011-2010 


Alts càrrecs 82.675,88 90.066,58 (7.390,70) 


Personal funcionari 6.165.177,36 6.410.533,27 (245.355,91) 


Personal laboral 964.981,22 1.016.793,35 (51.812,13) 


Incentius rendiment i activitats extraordinàries 74.817,30 74.039,45 777,85 


Despesa de personal de l’ICAMS  7.287.651,76 7.591.432,65 (303.780,89) 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada pel Departament de Salut. 


Nota: Aquest quadre no inclou la despesa per assegurances i cotitzacions socials perquè el Departament de Salut té un 


únic número de patronal i no és possible desagregar la part de la despesa que correspon a l’ICAMS. 


El nombre d’empleats de l’ICAMS era de 183 el 31 de desembre del 2010 i de 176 el 31 de 


desembre del l’any 2011. 
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Quadre 45. Personal per categories professionals el 31 de desembre dels anys 2010 i 2011 


Categoria professional Empleats 2011 Empleats 2010 Variació 2011-2010 


Director 1 1 - 


Gerent 1 1 - 


Metges inspectors/avaluadors 101 105 (4) 


Titulats superiors 10 9 1 


Tècnics de gestió 1 - 1 


Diplomats salut pública/infermeria 6 6 - 


Administratius 5 5 - 


Auxiliars administratius 45 50 (5) 


Subalterns 6 6 - 


Total 176 183 (7) 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada pel Departament de Salut. 


 


La Relació de llocs de treball de l’ICAMS contenia dues-centes tretze dotacions, de les 


quals cent vuitanta-vuit corresponien a funcionaris i vint-i-cinc a personal laboral.  


 


El Decret 256/2003, pel qual s’aprovaven els Estatuts de l’ICAMS establia que el personal 


seria funcionari i excepcionalment, i sempre que les funcions a exercir no comportessin 


l’exercici d’autoritat, podia ser contractat en règim laboral, d’acord amb la normativa de la 


funció pública de l’Administració de la Generalitat i el Conveni únic del personal laboral de 


la Generalitat de Catalunya vigent.8 En aquest sentit el personal sanitari mèdic, en el des-


envolupament de les tasques d’avaluació i inspecció en els processos d’incapacitat laboral 


gaudia de la consideració d’autoritat pública. 


 


 


2.5.1. Retribucions del personal funcionari i laboral 


La Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 


l’exercici 2010, va aprovar que les retribucions del personal funcionari i la massa salarial 


del personal laboral en l’exercici 2010 experimentarien un augment global del 0,3% res-


pecte a les fixades per a l’exercici 2009. 


 


D’altra banda, el Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la 


despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic de la Generalitat, va mo-


dificar la Llei 25/2009, amb la finalitat de reduir les despeses de personal amb efectes de 


l’1 de juny del 2010. El Decret va reduir les retribucions del personal funcionari i la massa 


salarial del personal laboral en un 5,0% respecte a les vigents el 31 de maig del 2010, 


sense que això afectés la paga extraordinària del mes de juny del 2010.  


La Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 


 


 


8. En els anys 2010 i 2011 estava en vigor el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al període 


2004-2008, prorrogat en els anys fiscalitzats. 
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va establir que les retribucions íntegres del personal funcionari i laboral en l’exercici 2011 


no experimentarien cap increment respecte de les fixades el 31 de desembre del 2010. 


 


De la fiscalització realitzada en aquesta àrea no es desprèn cap observació. 


 


 


2.5.2. Alts càrrecs 


D’acord amb els Estatuts de l’ICAMS, el director de l’Institut tenia un nivell orgànic assimilat 


al de director general, i li corresponia la direcció executiva de l’Institut i la gestió i admi-


nistració ordinàries, i també les funcions que li delegués el Consell Rector. 


 


D’acord amb el Decret llei 3/2010, del 29 de maig, durant l’any 2010 les retribucions del 


director pel període comprès entre l’1 de juny i el 31 de desembre del 2010 varen expe-


rimentar una reducció percentual d’un 8,0% en relació amb les retribucions vigents el 31 


de maig del 2010. 


 


El director no va percebre la paga extraordinària del mes de desembre de l’any 2011 en 


aplicació de l’Acord de govern del 15 de novembre del 2011, que va aprovar la supressió 


de la percepció de la paga extraordinària del mes de desembre del 2011 per als òrgans 


superiors, els alts càrrecs i altre personal directiu de la Generalitat de Catalunya. 


 


 


2.5.3. Revisió d’expedients i conceptes salarials 


La Sindicatura va fiscalitzar una mostra de vint treballadors, seleccionats de manera 


aleatòria a partir de la despesa de personal dels exercicis 2010 i 2011. 


 


De la mostra seleccionada es va revisar l’expedient personal de cada treballador i es va 


verificar la documentació corresponent a la seva situació administrativa. Així mateix, es va 


revisar el càlcul de les retribucions satisfetes per cadascun dels conceptes salarials de les 


nòmines dels exercicis 2010 i 2011. 


 


De la revisió d’aquest apartat cal fer les observacions següents: 


 


a) Complement d’atenció presencial 


Entre els conceptes retributius dels exercicis 2010 i 2011 hi havia el complement d’atenció 


presencial, aprovat mitjançant un acord de govern l’any 2007, que retribuïa el personal 


funcionari i interí d’administració i tècnic, destinat a llocs de treball identificats com d’aten-


ció presencial i que tenien assignades tasques d’informació, d’atenció al públic i/o de 


registre de documents en un mínim d’un 75% del seu temps total de treball. La Relació de 


llocs de treball de l’ICAMS de l’any 2010 preveia vint-i cinc llocs de treball amb un com-


plement d’atenció presencial. 
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En la revisió de les remuneracions satisfetes en els anys de fiscalització, s’ha observat que 


hi havia una persona que cobrava aquest complement sense que ocupés cap dels llocs 


previstos en la Relació de llocs de treball. 


 


b) Complement de lloc de treball 


La gerent de l’ICAMS tenia un complement de lloc de treball aprovat per la Direcció 


General de la Funció Pública i la Direcció General de Pressupostos i Tresor. Aquest com-


plement no estava inclòs en la informació que contenia la Relació de llocs de treball 


relativa a aquest lloc. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


Un cop analitzada la informació economicofinancera de l’Institut Català d’Avaluacions Mè-


diques i Sanitàries dels exercicis 2010 i 2011 i la seva activitat en les diverses àrees 


fiscalitzades, d’acord amb els objectius d’aquest informe de fiscalització exposats en 


l’apartat 1.1, la Sindicatura considera que la Liquidació del pressupost de l’ICAMS dels 


exercicis 2010 i 2011 reflecteix correctament els ingressos i les despeses de l’entitat en 


cadascun dels dos exercicis i que el Balanç i el Compte del resultat economicopatrimonial 


de l’ICAMS al tancament dels dos exercicis expressen raonablement la imatge fidel del 


patrimoni i de la situació financera de l’entitat. 


 


En els apartats següents es destaquen les principals observacions fetes al llarg de l’in-


forme i les recomanacions que se’n desprenen. 


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


En aquest apartat s’inclouen les principals observacions relatives al pressupost de l’ICAMS 


dels exercicis 2010 i 2011 i a les seves modificacions, a la liquidació del pressupost, al 


Balanç i al Compte del resultat economicopatrimonial i als aspectes de contractació i de 


personal objecte de la fiscalització. 


 


I. Pressupost 


 


1) Aprovació d’una modificació de crèdit 


En l’expedient d’una modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2011 no hi ha 


constància que l’ICAMS tramités l’expedient per tal que fos aprovat pel Govern de la Gene-


ralitat, per donar compliment a l’article 10.1.b de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pres-


supostos generals de la Generalitat de Catalunya (vegeu l’apartat 2.1.1.a). 
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2) Comptabilització de les modificacions de les previsions del pressupost d’ingressos 


L’ICAMS no comptabilitza en el pressupost de l’exercici les modificacions de les previsions 


dels ingressos que financen les modificacions de les dotacions de crèdit tramitades durant 


l’exercici (vegeu l’apartat 2.1.1.b). 


 


II. Balanç de situació 


 


3) Formalització dels espais ocupats per l’ICAMS 


Les seus que l’ICAMS ocupa a Tarragona, Lleida i Girona són de propietat de la TGSS. 


L’ICAMS no disposa de cap document d’adscripció, de la TGSS o de l’INSS, per a la uti-


lització d’aquests espais.  


 


Tampoc consta la formulació de cap document entre l’ICAMS i l’ICS per a la utilització dels 


espais dels centres d’atenció primària, propietat de l’ICS. 


 


El contracte de lloguer dels espais que l’ICAMS ocupa a Terrassa va vèncer el 31 de 


desembre del 2005; l’ICAMS no ha fet cap actuació per renovar-lo (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


4) Creditors per operacions pendents de reconèixer en el pressupost 


L’ICAMS no va incloure en el saldo del compte Balanç de creditors per operacions pen-


dents de reconèixer en el pressupost de l’any 2010, les despeses meritades però no 


reconegudes que corresponien a crèdits disposats del pressupost d’aquell exercici que es 


van incorporar al pressupost de l’exercici 2011 mitjançant incorporacions de romanents de 


crèdit, per 0,36 M€ (vegeu l’apartat 2.2.4). 


 


III. Contractació 


 


5) Tramitació de l’expedient de contractació 


En la licitació d’un servei, l’òrgan de contractació va aprovar el plec de clàusules admi-


nistratives particulars i el pressupost màxim de despesa amb posterioritat a l’adjudicació 


definitiva del contracte. D’altra banda, l’adjudicatari va presentar part de la documentació 


administrativa amb posterioritat a la formalització del contracte (vegeu l’apartat 2.4.1.a). 


 


En un expedient que es va tramitar mitjançant un contracte derivat d’un acord marc, el 


sobre amb la documentació administrativa de sis empreses licitadores no es va obrir i per 


tant, no es va comprovar que aquestes empreses adjudicatàries de l’acord marc mantin-


guessin les condicions inicials de capacitat, solvència i classificació empresarial (vegeu 


l’apartat 2.4.1.a).  


En la documentació administrativa d’un expedient no hi consta l’acta d’obertura dels so-


bres amb la documentació administrativa de les empreses licitadores i en la resolució 
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d’adjudicació provisional tampoc es va deixar constància de la seva revisió (vegeu l’apar-


tat 2.4.2.a). 


 


6) Acreditació de la solvència tècnica 


En un expedient, les empreses licitadores per acreditar la solvència tècnica havien de 


presentar l’autorització administrativa del Departament de Salut per a l’exercici de l’activitat 


sanitària, malgrat això, hi havia vuit licitadors que havien presentat la sol·licitud però en 


l’expedient no hi constava el seu atorgament (vegeu l’apartat 2.4.1.b). 


 


7) Criteris d’adjudicació 


En un expedient es va utilitzar com a criteri d’adjudicació les bosses de treball gratuïtes per 


cobrir emergències, esdeveniments o circumstàncies no previstes en el contracte que po-


gués oferir l’adjudicatari, tot i que els plecs de clàusules administratives de l’acord marc es-


tablien que no es podia utilitzar aquest criteri en els contractes derivats (vegeu l’apartat 


2.4.1.c). 


 


En tres expedients es preveien les millores proposades pel licitador com un dels criteris 


d’adjudicació, però els plecs no especificaven els aspectes que s’entendrien com a mi-


llores (vegeu els apartats 2.4.1.c i 2.4.2.b). 


 


Un licitador va ser acceptat en la fase de valoració malgrat que no complia els requisits 


mínims exigits en la solvència tècnica. Per tant, hauria d’haver estat exclòs (vegeu l’apartat 


2.4.1.c) 


 


8) Procediment negociat 


En els plecs de clàusules administratives particulars de dos expedients no es van deter-


minar els aspectes econòmics i tècnics que, si s’esqueia, havien de ser objecte de nego-


ciació amb les empreses i, en conseqüència, tampoc hi havia constància que es negociés 


amb els licitadors (vegeu l’apartat 2.4.2.c). 


 


9) Adjudicació 


En un expedient en què l’objecte del contracte es dividia en dos lots, l’adjudicatari va 


presentar una oferta conjunta pels dos lots; la valoració no es va realitzar de forma indi-


vidualitzada per cadascun dels lots i el contracte no va indicar el preu de cadascun dels 


lots (vegeu l’apartat 2.4.1.e). 


 


En un expedient el càlcul suport per a la valoració de les puntuacions dels licitadors no 


coincidia amb la puntuació que constava en la resolució d’adjudicació de l’òrgan de con-


tractació. No constava que l’adjudicatari presentés el certificat d’estar al corrent de les 


obligacions tributàries i amb la Seguretat Social entre l’adjudicació provisional i la definitiva 
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del contracte i la garantia es va dipositar amb posterioritat a la formalització del contracte 


(vegeu l’apartat 2.4.1.e). 


 


En un expedient l’ICAMS va comprovar, amb posterioritat a la formalització del contracte, 


que l’empresa adjudicatària no estava al corrent de pagament amb la TGSS (vegeu l’apar-


tat 2.4.1.e). 


 


En un expedient la documentació administrativa es va reclamar a les empreses adjudi-


catàries una vegada ja s’havia adjudicat definitivament l’acord marc i entre l’adjudicació 


provisional i definitiva dels contractes derivats (vegeu l’apartat 2.4.1.e). 


 


L’adjudicatari d’un contracte d’obra va dipositar la garantia gairebé dos mesos després de 


la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant, la qual cosa superava 


el termini màxim permès d’un mes (vegeu l’apartat 2.4.2.d). 


 


10) Notificació de l’adjudicació 


En dos expedients no hi ha constància que es notifiqués l’adjudicació a la resta d’em-


preses no adjudicatàries del contracte (vegeu els apartats 2.4.1.g i 2.4.2.e).  


 


11) Formalització de contractes 


En un expedient hi va haver dos adjudicataris dels contractes derivats d’un acord marc 


que no varen signar el contracte (vegeu l’apartat 2.4.1.h). 


 


12) Execució de la despesa 


En un expedient hi havia tres adjudicataris que varen facturar serveis que corresponien a 


lots adjudicats a altres adjudicataris i a preus superiors als adjudicats (vegeu l’apartat 


2.4.1.i). 


 


13) Recepció de les obres 


En un expedient no es va realitzar l’acta de recepció de les obres i en un altre, en l’acta hi 


mancava la signatura de tres persones (vegeu l’apartat 2.4.2.f).  


 


14) Contractació sense procediment 


L’ICAMS va encarregar sense cap procediment de contractació a la mateixa empresa ser-


veis d’assessorament i consultoria per import (IVA exclòs) de 18.000,00€ l’any 2010 i de 


17.999,00€ l’any 2011. Aquests serveis, atès que van tenir caràcter recurrent els dos exer-


cicis, s’haurien d’haver tramitat mitjançant un procediment de contractació administrativa 


(vegeu l’apartat 2.4.4.a). 
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L’any 2010 l’ICAMS va adquirir mobiliari en un període curt de temps a un proveïdor per un 


import global de 26.457,02 € sense realitzar cap procediment de contractació administrati-


va (vegeu l’apartat 2.4.4.a). 


 


L’ICAMS va contractar el projecte bàsic executiu d’unes obres a l’edifici Puigmal sense realit-


zar cap licitació pública considerant-lo contracte d’obres, tot i que es tractava d’un contracte 


de serveis. D’acord amb l’import facturat s’hauria d’haver licitat (vegeu l’apartat 2.4.4.b). 


 


IV. Personal 


 


15) Complement de lloc de treball 


La gerent de l’ICAMS tenia un complement de lloc de treball que no constava en la Relació 


de llocs de treball, tot i que va ser aprovat per la Direcció General de la Funció Pública i la 


Direcció general de Pressupostos i Tresor (vegeu l’apartat 2.5.3.b). 


3.2. RECOMANACIONS 


Com a conseqüència del treball realitzat durant la fiscalització, la Sindicatura recomana a 


l’òrgan del Departament de Salut que s’encarrega de les tasques que desenvolupava 


l’ICAMS, que faci les actuacions següents per millorar la gestió: 


 


1) Registre de l’immobilitzat 


L’entitat controlava els elements de l’immobilitzat mitjançant un registre auxiliar a la comp-


tabilitat, que és la base per calcular l’amortització anualment. Seria recomanable que es 


codifiquessin individualment els elements de l’actiu que conformen l’immobilitzat per 


optimitzar-ne el control. Aquest registre hauria de recollir la totalitat dels elements que con-


formen el saldo comptable de l’immobilitzat, encara que estiguin totalment amortitzats, i 


només s’eliminin del registre si es tracta d’una baixa de l’element, que en aquest cas tindrà 


el seu reflex comptable. 


 


2) Tarifari de les revisions mèdiques 


Tot i que l’entitat va formalitzar, mitjançant conveni de col·laboració amb les entitats i 


mútues, la tarifa que s’aplicaria pels serveis realitzats per les revisions mèdiques, seria 


necessari que a través de l’òrgan corresponent s’aprovessin, prèviament a la signatura 


dels convenis, aquestes tarifes. 


3) Circuit intern de comptabilització de les factures de consultors mèdics externs 


Una secció de l’ICAMS comptabilitzava les factures rebudes dels consultors mèdics ex-


terns i comprovava que les tarifes aplicades fossin les acordades en els contractes. 
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L’ICAMS també controlava que els consultors externs lliuressin totes les proves el dia 


requerit per tal que el metge avaluador pogués continuar amb l’avaluació del pacient. 


  


Així, doncs, seria convenient que s’establís un control que verifiqués que les proves que 


factura el proveïdor corresponen efectivament als informes ja rebuts. 


 


També seria recomanable que es portés un control de la facturació rebuda de cada con-


sultor per cadascun dels lots adjudicats, per tal verificar que en els encàrrecs sol·licitats al 


consultor no s’excedeix l’import assignat en el contracte. 


 


 


 


4. AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 


tramès l’1 de setembre del 2014 a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. 


 


A continuació es transcriu l’escrit enviat per l’Institut amb registre de sortida 


0563S/216686/2014, del 22 de setembre del 2014, i amb registre d’entrada a la Sindicatura 


de Comptes núm. 3450, del 22 de setembre del 2014: 


 


 


Il·ltre. Sr. Andreu Morillas i Antolín 


Síndic de Comptes de Catalunya 


Avda. Litoral 12-14 


08005 BARCELONA 


 


 


Senyor, 


 


En resposta al vostre escrit del proppassat dia 3 de setembre, mitjançant el qual ens 


trametíeu el vostre projecte d’informe de fiscalització núm. 01/2013-C, Institut Català 


d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Exercicis 2010-2011, us trameto, adjuntes, les 


al·legacions que l’ICAM hi formula, les quals us seran també trameses per correu 


electrònic, tal com sol·licitàveu. 


 


Romanem a la vostra disposició per si heu de menester alguna altra informació o 


aclariment.  


 


Ben cordialment,  


 


Consol Lemonche Aguilera 


Cap de l’Àrea d’Avaluacions Mèdiques 


 


Barcelona, 22 de setembre de 2014 
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AL·LEGACIONS I JUSTIFICACIONS QUE PRESENTA L’INSTITUT CATALÀ 


D’AVALUACIONS MÈDIQUES AL PROJECTE D’INFORME DE FISCALITZACIÓ 


NÚM. 01/2013-C “Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Exercicis 2010 i 


2011” DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA. 


 


 


En data 3 de setembre de 2014, ha tingut entrada en aquest Institut el projecte 


d’informe de fiscalització núm. 01/2013-C, Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 


i Sanitàries. Exercicis 2010-2011, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, als 


efectes que l’Institut pugui presentar les al·legacions i justificacions pertinents. 


 


Dins del termini de quinze dies hàbils conferit i seguint l’estructura i l’ordre dels 


diversos apartats de l’epígraf d’Observacions del projecte d’informe de la Sin-


dicatura de Comptes, aquest Institut formula les següents al·legacions: 


 


 


3.1  OBSERVACIONS 


 


I. Pressupost 


 


1) Aprovació d’una modificació de crèdit 


 


Tot i que a l’expedient no hi consti el document d’aprovació de la modificació de 


crèdit pel Govern, és condició indispensable que estigui autoritzada pel Govern 


perquè el Departament d’Economia i Coneixement la comptabilitzi al GECAT. 


 


2) Comptabilització de les modificacions de les previsions del pressupost d ’in-


gressos 


 


D’acord amb la normativa pressupostària, només es tramiten expedients de modifi-


cació pressupostària de despeses. Pel que fa als ingressos, es comptabilitzen mit-


jançant document comptable d’ingrés, sense modificar la consignació pressupos-


tària inicial. 


 


II. Balanç de situació 


 


3) Formalització dels espais ocupats per l’ICAM 


 


Els propietaris titulars de les seus que ocupa l’ICAMS a Girona, Lleida i Tarragona, i 


de diversos centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut en què l’ICAM té 


punts d’atenció al públic són, en tots els casos, entitats de dret públic. Tanmateix, 


des de fa temps hom està cercant les fórmules adreçades a formalitzar aquesta 


situació. En el cas del local ocupat al municipi de Terrassa (Vallès Occidental) en 


règim d’arrendament, s’ha anat prorrogant anualment de forma tàcita, possibilitat 


prevista al contracte subscrit en 2005. 
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4) Incorporació de romanent 


 


Les despeses de la incorporació de romanent no s’inclouen al compte de Balanç de 


Creditors per operacions pendents de reconèixer en el pressupost, ja que la consig-


nació pressupostària, per l’import de les despeses, s’incorporava al pressupost de 


l’exercici següent. 


 


III. Contractació 


 


5) Tramitació de l’expedient de contractació 


 


Expedient a) de serveis 


 


Els desajustaments de dates produïts en els tràmits de l’aprovació dels plecs i de la 


formalització del contracte amb anterioritat a l’aprovació dels plecs i a l’aportació de 


tota la documentació es va fer, d’acord amb l’adjudicatari, per motius d’urgència en 


l’inici de l’execució del contracte.  


 


Les peculiaritats de les competències que té assignades l’ICAM i els serveis que 


presta als usuaris fan que no es pugui prescindir dels serveis de vigilància i segu-


retat. Des de l’Administració havia hagut comunicacions telefòniques amb l’empresa 


per acreditar que disposaven de la documentació. 


 


Expedient e) de serveis 


 


Aquest expedient és derivat de l’Acord marc de la Comissió Central de Submi-


nistraments. Els licitadors ja havien presentat la major part de la documentació admi-


nistrativa per a aquest procediment. 


 


Es va obrir el sobre B abans que l’A per motius de celeritat, donada la urgència en 


l’adjudicació del contracte, i vist que el licitador que havia presentat l’oferta més 


avantatjosa tenia tota la documentació correcta, ja no es van obrir els sobres A de la 


resta de licitadors. 


 


Expedient a) d’obres  


 


A la Resolució no s’esmenta que s’hagi revisat la documentació del sobre A, però sí 


que es va procedir a l’obertura tal com consta a l’expedient, que conté tota la docu-


mentació administrativa. 


 


6) Acreditació de la solvència tècnica 


 


Expedient b) de serveis  


 


Es van adjudicar els contractes a diversos licitadors que havien presentat l’autorit-


zació administrativa del Departament de Salut per a la realització de l’activitat sani-


tària i que estava pendent de Resolució. L’adjudicació es va condicionar a què l’apor-


tessin durant l’execució del contracte. 
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7) Criteris d’adjudicació 


 


Expedient d) de serveis  


 


Es van valorar per error les borses de treball tot i que no va ser determinant per a 


l’adjudicació. 


 


Expedient e) de serveis  


 


Donat que el plec de prescripcions tècniques estava molt detallat, ja que es tractava 


d’un contracte derivat d’Acord marc, es va posar un criteri genèric de millores, que 


tenia un pes lleu en la puntuació total. 


 


Expedients a) i b) d’obres 


 


El projecte tècnic de l’obra era molt complert i detallava al màxim totes les actuacions 


a realitzar i els materials a utilitzar; es va deixar obert l’apartat de millores i es van 


valorar les que es van considerar apropiades per a les obres a executar a l’ICAM, tot i 


que no estaven definides als plecs.  


 


Expedient b) de serveis 


 


Es tracta d’un error material donat el gran nombre de criteris a valorar (12) i de les 


ofertes presentades (98). 


 


8) Procediment negociat 


 


No es va negociar cap aspecte dels establerts al plec de clàusules administratives ja 


que es va considerar que no era necessari vistes les ofertes presentades, que s’ajus-


taven totalment al projecte tècnic de l’expedient. 


 


9) Adjudicació 


 


Expedient c) de serveis 


 


Es va considerar que les ofertes estaven suficientment diferenciades i clares per 


poder-les valorar per separat. 


 


Per error no es va desglossar al contracte l’import de cada lot.  


 


Expedient a) b) i e) de serveis 


 


Per motius d’urgència es va haver d’adjudicar el contracte per iniciar l’execució a 


principis d’any ja que finalitzava la vigència del contracte anterior i es va acordar amb 


l’empresa que aportarien la garantia al més aviat possible. El licitador havia presentat 


la declaració responsable d’estar al corrent del pagament de deutes amb la Treso-


reria General de la Seguretat Social, l’Agència Tributària i la Generalitat de Catalunya. 
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Així mateix, es va comprovar la validesa de la documentació presentada amb poste-


rioritat a l’adjudicació del contracte. En el benentès que si no l’hagués presentat 


s’hauria resolt el contracte. 


 


Expedient a) d’obres 


 


L’empresa va presentar tard el resguard de dipòsit de la garantia, ja que segons va 


comunicar tenia problemes administratius i donada la urgència de l’inici del con-


tracte, tenint en compte el seu termini d’execució -que podia sobrepassar l’any na-


tural- es va adjudicar el contracte condicionat a la presentació del resguard de dipò-


sit, en el benentès que si no l’hagués presentat s’hauria resolt el contracte. 


 


10)  Notificació de l’adjudicació 


 


La notificació a les empreses es feia mitjançant correu electrònic i es publicava al 


perfil del contractant de l’ICAM de la plataforma de contractació pública. I en aquests 


dos expedients no es va arxivar el document acreditatiu. 


 


11)  Formalització de contractes 


 


Finalment no es va formalitzar el contracte ja que els licitadors no reunien alguns dels 


requisits establerts en el contracte i en el plec de prescripcions tècniques. 


 


12)  Execució de la despesa 


 


El concurs es va definir per lots diferents per a les visites i proves de la mateixa espe-


cialitat. Això va donar lloc a què, d’algunes especialitats, la visita es va adjudicar a 


una entitat i la prova a una altra. Les empreses adjudicatàries de les visites que no ho 


havien estat de les proves van plantejar que era impossible avaluar els usuaris només 


amb les visites i que calia que les proves les fessin al mateix centre per motius de 


fiabilitat en el diagnòstic i de celeritat en l’emissió dels informes, ja que tenen un 


termini d’un màxim de 3 dies o menys, depenent dels licitadors, per lliurar-los.  


 


14)  Contractació sense procediment 


 


Durant l’any 2010 es va preveure la necessitat de contractar l’assessorament, i l’any 


2011 es va considerar necessari tornar a contractar-lo a la mateixa empresa per a 


altres conceptes. 


 


Els contractes de mobiliari es van iniciar per necessitats urgents de les diferents seus 


de l’ICAM i no va ser possible preveure la incoació d’un procediment negociat. 


 


Pel que fa a la contractació del projecte bàsic executiu d’adequació de la planta 


soterrani de l’Edifici Puigmal, que incloïa també la direcció de l’obra, es va iniciar un 


contracte menor ja que es va considerar que formava part de l’obra i, per tant, es 


tractava d’un contracte d’obres. 
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IV. Personal 


 


15) Complement de lloc de treball 


 


El lloc de treball de Gerent de l’ICAM tenia un complement de lloc de treball aprovat 


per la Direcció General de la Funció Pública i la Direcció General de Pressupostos i 


Tresor, complement que no estava inclòs en la informació que, corresponent a aquest 


lloc de treball, inclou la Relació de Llocs de Treball. 


 


No s’ha pogut obtenir còpia del corresponent acord de la Comissió Tècnica de la 


Funció Pública (per anagrama, CTFP), òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General 


de Funció Pública encarregat d’aprovar les modificacions de les Relacions de Treball 


dels departaments de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest acord, presu-


miblement de principis de l’any 2005, es devia acordar l’atorgament d’un complement 


de lloc de treball de personal laboral al lloc 0018444 A1-Gerència de l’ICAM. Tan-


mateix, com a justificació del cobrament de l’esmentat complement, es disposa de 


l’escrit que el director general de la Funció Pública va enviar a la directora de Serveis 


del Departament de Salut, de data 9 de desembre de 2004, mitjançant el qual es 


trametien els informes favorables al reconeixement de l’esmentat complement per 


part de la pròpia Direcció General de la Funció Pública (informe de data 29/04/2004) 


com per part de la Direcció General de Pressupostos i Tresor del Departament d’Eco-


nomia i Finances (informe de 24/11/2004). Aquests dos informes eren preceptius, i 


sense ells no s’hauria pogut reconèixer l’esmentat complement de lloc de treball, a 


través d’un acord de la CTFP. 


 


 


Com a consideracions addicionals a les contingudes a l’epígraf d’“Observacions” de 


la proposta d’informe de la Sindicatura de Comptes, aquest Institut considera oportú 


de fer algunes altres apreciacions.  


 


1. L’informe de la Sindicatura de Comptes no fa referència al nou Decret 119/2014, 


de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut (publicat al Diari Oficial de 


la Generalitat de Catalunya núm. 6681, de 7.8.2014). L’informe és de data 1 de se-


tembre i aquest Decret ja era vigent. Caldria tenir això en compte a l’apartat 1.3-2, 


extinció de l’entitat.  


 


2. A la pàgina 24 de l’informe, a l’apartat 2.1.3.1, darrer paràgraf, es fa constar que 


l’Institut tenia un conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior per tramitar 


expedients de Mossos d’Esquadra i de Bombers, per bé que en realitat es tractava 


de dos convenis diferents.  


 


3. En referència al quadre 48 i gràfics 4 i 5 de l’informe, en què es fa esment de les 


reclamacions presentades contra l’alta mèdica (2007-2012) i a les dades del temps 


de resposta a les reclamacions, cal puntualitzar que la major durada en el temps de 


resposta està ocasionada perquè ha canviat la normativa aplicable, ja que abans 


disposàvem de 45 dies per resoldre i des de la publicació de la Llei 36/2011, de 10 


d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, que va entrar en vigor el mes de de-


sembre de 2011, els terminis per resoldre han canviat i s’ha passat de 45 dies a 7 


dies hàbils (article 71). 
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4. Finalment, hi ha una qüestió de Personal no recollida a les Observacions però sí a 


l’apartat de Personal (pp. 49 i següents de l’informe), que aquest Institut entén que és 


convenient puntualitzar. La qüestió és que l’informe indica que la Relació de Llocs de 


Treball de l’ICAM de l’any 2010 preveia 25 llocs de treball amb un complement d’a-


tenció presencial i una persona de l’ICAM cobra el complement d’atenció presencial 


sense ocupar cap dels llocs previstos a la Relació de Llocs de Treball. 


 


En aquest aspecte, s’han revisat des de la seva creació tots els llocs amb com-


plement d’atenció presencial de l’ICAM i s’ha detectat que hi ha una errada a l’RLT 


publicada amb relació als llocs d’atenció presencial de l’ICAM, en concret de la de-


marcació de Lleida. Tal com ara es veurà, es tractava d’una errada material. 


 


La Comissió Tècnica de la Funció Pública (per anagrama, CTFP), en la seva sessió 


del dia 29/01/2008, va aprovar el complement d’atenció presencial del lloc amb codi 


0053789. Per identificar els llocs que tenen aquest complement, en el camp d’obser-


vacions de l’RLT hi ha de constar l’ítem “Y”, però en aquest cas, per error, la Direcció 


General de Funció Pública no va fer constar aquest ítem a l’RLT publicada, malgrat 


que l’import del complement específic del lloc sí que es va incrementar. Quan es va 


publicar l’RLT, aquest lloc no va constar com d’atenció presencial perquè mancava la 


“Y” -malgrat que sí que era un lloc d’atenció presencial- i es va incloure en el grup 


dels llocs que no ho eren i no tenien complement. 


 


En conseqüència, a l’RLT de 2008 corresponent a l’ICAM de Lleida va sortir publicat 


un lloc d’auxiliar administratiu D12 amb atenció presencial i dos llocs d’auxiliar ad-


ministratiu D12 sense atenció presencial, quan en realitat eren dos llocs d’auxiliar 


administratiu D12 amb atenció presencial i un lloc d’auxiliar administratiu D12 sense 


atenció presencial.  


 


Quan va ser publicada l’RLT no es va detectar aquesta errada material, però més 


endavant la Direcció General de Funció Pública la va corregir perquè hores d’ara 


aquest complement ja hi està recollit correctament.  


 


 


Barcelona, 22 de setembre de 2014. 


5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades per la Cap de l’Àrea d’Avaluacions Mèdiques de l’ICAM al 


projecte d’informe, referent a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, exercicis 


2010 i 2011, han estat degudament analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes. 


 


En aquest sentit, la Sindicatura ha modificat el text de l’apartat 2.1.3.1 arran de la 


consideració addicional 2 de les al·legacions presentades. 


 


Pel que fa a la resta de les al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe perquè o bé la 


Sindicatura considera que són explicacions que confirmen la situació descrita en l’informe 


o bé no comparteix els judicis exposats en aquelles. 
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6. ANNEX: INDICADORS DE GESTIÓ 


L’ICAMS duu a terme una estratègia de gestió de la qualitat, amb diverses actuacions i 


àmbits de treball. La gestió de la qualitat va iniciar-se amb la realització d’una auto-


avaluació interna i l’establiment d’un pla de millora en diverses àrees d’actuació.  


 


Per consolidar el model de millora continuada, l’ICAMS va escollir com a referència el de la 


European Foundation for Quality Management (EFQM). L’any 2010 es va fer una segona 


autoavaluació del model de qualitat de l’organització, es va formalitzar la memòria EFQM 


400+ per a l’obtenció del Segell d’Excel·lència Europea 400+, que l’ICAMS va obtenir. 


Posteriorment, l’any 2012, l’Institut va obtenir el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+ i 


el reconeixement EFQM recognised for excellence 5 star.  


 


A continuació es mostren uns d’indicadors representatius de l’evolució de l’activitat de 


l’ICAMS emmarcats, sempre que és possible, en un àmbit temporal de sis anys, des de 


l’any 2007 al 2012. 


 


Quadre 46. Nombre d’expedients realitzats, durada mitjana dels expedients, percentatge de sentències 


favorables per l’ICAMS. Anys 2007-2012 


Any 


Nombre d’expedients 


realitzats 


Durada mitjana 


dels expedients 


Sentències favorables a l’ICAMS 


respecte al total de judicis % 


2007 218.758 * * 


2008 200.996 * * 


2009 215.244 * * 


2010 204.244 3,53 80,5 


2011 213.995 3,51 85,3 


2012 198.298 3,30 82,7 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les memòries d’activitat de l’ICAMS anys 2007-2012 i 


memòria EFQM 400+. 


* L’ICAMS no disposa d’aquesta informació. 


 
Gràfic 1. Nombre d’expedients realitzats 2007-2012 


 
Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries d’activitat de l’ICAMS dels anys 2007-2012 i de la memòria 


EFQM 400+. 
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dients que inclouen tasques de peritatge, arbitratge, assessorament i emissió d’informes. 


Els principals peticionaris dels seus serveis són les mútues d’accidents de treball i 


malalties professionals i l’INSS. 


 


La incapacitat temporal és, amb gran diferència, l’activitat principal que es duu a terme a 


l’ICAMS i representava el 75,4% l’any 2010, i el 75,6% l’any 2011.  


 
Quadre 47. Nombre d’expedients realitzats en els anys 2007-2012, per tipus 


Tipus d’expedient 2007 2008 2009 2010 2011 2012 


Incapacitat temporal 170.000 146.784 161.438 153.968 161.733 142.079 


Incapacitat permanent 17.707 21.661 18.837 19.860 21.072 22.061 


Resta d’expedients 31.051 32.551 34.969 30.416 31.190 34.158 


Total expedients 218.758 200.996 215.244 204.244 213.995 198.298 


Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries d’activitat de l’ICAMS dels any 2007-2012. 


 
Gràfic 2. Percentatge d’expedients realitzats en els anys 2007-2012, per incapacitat temporal, incapa-


citat permanent i resta d’expedients 


 
Font: Elaborat per la Sindicatura a partir de les memòries d’activitat de l’ICAMS dels anys 2007-2012.  


 


La durada mitjana de resolució dels expedients es situa entorn als tres dies i mostra una 


tendència decreixent. 


 
Gràfic 3. Durada mitjana dels expedients realitzats en els anys 2010-2012 
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Els expedients que realitza l’entitat es classifiquen en: altes (per inspecció, aportades i per 


proposta d’incapacitat), continuació d’incapacitat temporal, i altres tipus d’expedients 


(accidents de treball i malalties professionals de mútues, determinacions de contingència, 


informes de permís d’armes, informes de permís de conduir, reclamacions contra l’alta 


mèdica prèvies a la via judicial laboral, entre d’altres). 


 


Si el metge emet una alta per inspecció i la persona no hi està d’acord pot presentar una 


reclamació prèvia a la via laboral. La reclamació s’analitza coordinadament pel servei de 


Gestió Jurídica i el Servei Medicolegal, que emeten un informe que servirà al director de 


l’ICAMS per emetre la resolució d’estimació o desestimació de la reclamació. Si es 


desestima la reclamació, el ciutadà podrà presentar una demanda al Jutjat Social i, contra 


la sentència, les parts podran interposar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de 


Catalunya. 


 


El percentatge que representen les reclamacions prèvies presentades contra l’alta mèdica, 


respecte al total d’expedients tramitats se situa a l’entorn de l’1%. El temps de resposta a la 


reclamació de l’usuari va ser de cinc dies l’any 2010, i es va situar en quinze dies l’any 


2012. 


 


Quadre 48. Reclamacions presentades contra l’alta mèdica en els anys 2007-2012 


Any 


Nombre de 


reclamacions 


Nombre 


d’expedients 


Percentatge de reclamacions 


presentades contra l’alta mèdica 


respecte al total expedients 


Dies de resposta a les 


reclamacions 


presentades 


2007 2.316 218.758 1,06 - 


2008 2.311 200.996 1,15 4 


2009 2.431 215.244 1,13 4 


2010 2.366 204.244 1,16 5 


2011 2.363 213.995 1,10 10 


2012 2.429 198.298 1,22 15 


Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries d’activitat de l’ICAMS dels anys 2007-2012 i memòria EFQM 400+. 


 


Gràfic 4. Percentatge de reclamacions prèvies contra l’alta mèdica respecte al total d’expedients 


tramitats en els anys 2007-2012 


 
Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria EFQM 400+. 
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Gràfic 5. Dies transcorreguts fins a la resposta a les reclamacions anys 2007-2012 


 


Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria EFQM 400+. 


 


Les sentències dictades pels tribunals de justícia suposen la part final del procediment de 


les reclamacions presentades contra les resolucions d’alta mèdica. El resultat de les sen-


tències mostren que en un percentatge elevat són favorables a l’ICAMS, la qual cosa valida 


que l’actuació inspectora sigui conforme a Dret. 


 


Gràfic 6. Percentatge de sentències favorables a l’ICAMS anys 2010-2012 


 


Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria EFQM 400+ i informació facilitada per l’ICAMS. 
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tenien un referent d’IT.  
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Quadre 49. Formació en IT realitzada pe l’ICAMS 


Any Cursos IT 


Actualització i 


monogràfics 


Cursos a 


referents d’IT 


Sessions realitzades 


per referents d’IT 


2007 44 - - - 


2008 6 3 - - 


2009 8 57 - - 


2010 7 24 6 - 


2011 5 82 5 1 


2012 * 2 * 50 * 2 84 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la memòria EFQM i de la informació facilitada per l ’ICAMS. 


* Informació referida fins al mes d’octubre de l’any 2012. 


 


Quadre 50. Percentatge de centres d’atenció primària amb referent d’IT 


Any EAP amb referent IT (%) 


2010 19,95 


2011 62,26 


2012 71,70 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la memòria EFQM i de la 


informació facilitada per l’ICAMS. 


 


El cost unitari d’un expedient tramitat en relació amb el total d’obligacions reconegudes de 


la liquidació del pressupost de l’ICAMS va ser de 60,63 € l’any 2010 i de 55,74 € l’any 2011. 


D’altra banda, el cost unitari d’un expedient en relació amb la despesa de personal de 


l’ICAMS va ser de 37,17 € l’any 2010 i de 34,06 € l’any 2011. 


 


Quadre 51. Cost unitari dels expedients 


Any 


Total 


expedients 


tramitats 


Obligacions 


reconegudes 


ICAMS 


Obligacions 


reconegudes 


personal *  


Total 


obligacions 


reconegudes 


Total obligacions 


reconegudes 


respecte als 


expedients 


tramitats % 


Obligacions 


reconegudes de 


personal respecte 


als expedients 


tramitats % 


2007 218.758 2.625.070,89 6.929.560,32 9.554.631,21 43,68 31,68 


2008 200.996 3.444.456,16 7.715.203,37 11.159.659,53 55,52 38,38 


2009 215.244 3.398.958,51 7.921.299,66 11.320.258,17 52,59 36,80 


2010 204.244 4.791.505,62 7.591.432,65 12.382.938,27 60,63 37,17 


2011 213.995 4.640.447,15 7.287.651,76 11.928.098,91 55,74 34,06 


2012 198.298 2.718.086,65 6.394.214,33 9.112.300,98 45,95 32,25 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la memòria EFQM i de la informació facilitada pel Departament de 


Salut. 


* Les obligacions reconegudes de personal estan incloses en el capítol del Departament de Salut. Aquesta despesa no 


inclou la despesa per cotitzacions socials. 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 


 
 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 4 de novembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 25/2014, relatiu al Departa-
ment d’Ensenyament, gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2011. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 19 de novembre de 2014 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTE I ABAST 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’activi
tats, emet aquest informe de fiscalització de la gestió econòmica dels centres docents 
públics corresponent a l’exercici 2011. 


L’objecte de la fiscalització ha estat l’anàlisi del compliment de la normativa aplicable en 
matèria de gestió econòmica descentralitzada per part dels centres docents públics de
pendents del Departament d’Ensenyament en l’exercici 2011. 


El treball de camp d’aquesta fiscalització va finalitzar el maig del 2014. 


1.2. METODOLOGIA 


Per a la realització del treball la Sindicatura va sol·licitar al Departament d’Ensenyament un 
detall individualitzat dels ingressos i despeses liquidats l’exercici 2011 de tots els centres 
docents gestionats pel Departament. D’un total de 2.194 centres, 210 no presenten obli
gacions reconegudes i 138 no presenten drets liquidats. El Departament d’Ensenyament 
ha manifestat que aquestes mancances són degudes al fet que en l’exercici 2011 hi havia 
centres que no utilitzaven el programari SAGA (Sistema d’administració i gestió acadè
mica) sinó altres sistemes la informació dels quals no hi està integrada. El Departament 
d’Ensenyament també ha manifestat que en la liquidació de l’exercici 2013 ja es podrà 
disposar de dades de tots els centres. Aquesta manca d’informació ha suposat una limi
tació en el treball de fiscalització. 


La població objecte d’estudi ha estat de 2.194 centres, en els quals estudiaven 694.767 
alumnes. No s’inclouen els centres de la ciutat de Barcelona, que són gestionats pel 
Consorci d’Educació de Barcelona (vegeu els informes 3/2013 i 1/2014 de la Sindicatura 
de Comptes). Les obligacions reconegudes en l’exercici 2011 pels centres de què es té 
aquesta informació han estat de 160,74 M€. En el quadre 1 es presenta una estratificació 
de centres segons l’import de les obligacions reconegudes. 


Quadre 1. Estratificació de centres segons l’import de les obligacions reconegudes 


Obligacions  
reconegudes 


Centres 
d’ensenyament primari 


Centres de la 
resta d’ensenyaments 


Total 
centres 


Superiors a 500.000 €


Entre 300.000€ i 500.000€  


Entre 100.000€ i 300.000€


Entre 50.000 € i 100.000 €


Inferiors a 50.000 €


Sense dades 


0 


0 


76 


248 


1.072 


183 


18 


83 


303 


57 


127 


27 


18 


83 


379 


305 


1.199 


210 


Total 1.579 615 2.194 


Font: Elaboració pròpia. 
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Inicialment es va seleccionar una mostra de trenta-set centres escollits de la forma se
güent: els divuit centres amb obligacions reconegudes superiors a 500.000 €,1 onze cen
tres d’educació secundària amb obligacions reconegudes entre 50.000 € i 500.000 € esco
llits de forma aleatòria d’entre els centres de les mateixes poblacions dels centres anteriors 
i vuit centres d’ensenyament primari de les mateixes poblacions també escollits aleatòria
ment d’entre els centres amb obligacions reconegudes superiors a 50.000 €. Per les seves 
característiques específiques es van excloure de la mostra l’Institut Obert de Catalunya i 
tres entitats integrants del Complex Educatiu de Tarragona, que seran objecte d’informes 
de fiscalització específics. Per tant, la mostra final ha estat de trenta-tres centres. 


Per als centres seleccionats s’han obtingut els detalls dels diferents conceptes pressu
postaris, s’han realitzat validacions i s’han fet visites als centres docents. També s’han 
enviat cartes de confirmació a les entitats financeres amb què operen els centres selec
cionats. El treball ha inclòs també la fiscalització dels ingressos i despeses de caràcter no 
pressupostari. 


No ha estat objecte de fiscalització el compliment per part dels centres dels requeriments 
exigits per determinades subvencions finalistes, com per exemple les derivades del 
finançament de plans estratègics, projectes per a la millora de la qualitat dels centres 
educatius públics, projectes EduCAT 1x1 i EduCAT 2.0, i plans de qualificació professional 
inicial. Les observacions sobre algunes despeses d’aquests programes revisades en el 
curs del treball s’inclouen en els apartats corresponents de l’informe. 


Així mateix, s’han revisat els informes de control realitzats sota la supervisió de la Inter
venció General en els exercicis 2011 i 2012. Són un total de quinze informes referits als 
exercicis 2008, 2009 i 2010. 


Atès que l’objectiu de l’informe és analitzar la gestió econòmica dels centres docents en el 
seu conjunt i detectar aspectes de millora que poden ser d’aplicació a qualsevol centre del 
sistema, s’ha considerat oportú no especificar els centres docents en els quals s’han 
observat els diferents aspectes que es posen de manifest en l’informe. 


1.3. NORMATIVA 


La principal normativa que regula la gestió econòmica dels centres docents públics és la 
següent: 


•	 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 


•	 Decret 155/2010, del 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 
personal directiu professional docent. 


1. Els centres seleccionats amb aquest criteri són tots centres d’educació secundària, ja que els centres d’en
senyament primari tenen pressupostos inferiors perquè la major part de les despeses de funcionament les 
gestiona de forma centralitzada el Departament d’Ensenyament o bé són assumides pels ajuntaments. 
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•	 Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 


•	 Decret 160/1996, del 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als 
centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. 


•	 Decret 235/1986, del 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme 
l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del De
partament d’Ensenyament. 


•	 Ordre del 16 de gener de 1990, d’autonomia de gestió econòmica de centres docents 
públics dependents del Departament d’Ensenyament. 


•	 Ordre del 7 d’abril de 1983, per la qual es regulen l’establiment i el funcionament de 
cantines en centres públics d’ensenyament mitjà de Catalunya. 


•	 Resolució del 16 de juny del 2011, per la qual s’aprova el document per a l’organització 
i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2011-2012. 


•	 Resolució del 15 de juny del 2010, per la qual s’aprova el document per a l’organització 
i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2010-2011. 


•	 Resolució del 19 d’abril del 2006, de la Secretaria General del Departament d’Educació, 
per la qual es donen instruccions a les direccions dels centres relatives a diversos 
aspectes de la gestió econòmica dels centres públics del Departament d’Educació. 


El fet que no hi hagi una única norma i que algunes d’elles estiguin parcialment derogades 
en dificulta l’aplicació per part dels centres. Per facilitar la tasca dels centres, l’any 2003 la 
Direcció General de Centres Docents va editar una publicació titulada La gestió econòmica 
del centre docent públic. Pressupost i comptabilitat. 


El 26 de juliol del 2013, la secretària general del Departament d’Ensenyament va dictar la 
Instrucció 1/2013, relativa a la gestió econòmica dels centres educatius públics del Depar
tament d’Ensenyament, amb la finalitat d’oferir als centres educatius un recull de totes les 
qüestions que els afecten en l’àmbit de la gestió econòmica i de facilitar el desenvo
lupament de la seva tasca d’acord amb la normativa vigent. 


L’article 99 de la Llei d’educació estableix que la gestió dels centres públics és respon
sabilitat de la direcció de cada centre i que l’autonomia comprèn, amb les limitacions 
aplicables en cada cas, la gestió del professorat, del personal d’atenció educativa i del 
personal d’administració i serveis, l’adquisició i la contractació de béns i serveis, la dis
tribució i l’ús dels recursos econòmics del centre, el manteniment i la millora del centre, en 
el cas dels centres que imparteixen educació secundària, i l’obtenció, o l’acceptació, si 
escau, de recursos econòmics i materials addicionals. 


9 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 25/2014



2. FISCALITZACIÓ 


2.1. ASPECTES GENERALS 


Els centres docents s’han de dotar d’unes normes d’organització i funcionament l’apro
vació de les quals correspon al Consell Escolar.2 L’article 103 de la Llei d’educació es
tableix que la gestió econòmica dels centres públics de la Generalitat s’ha d’ajustar als 
principis d’eficàcia, d’eficiència, d’economia i de caixa i pressupost únics, i s’ha de sot
metre al principi de pressupost inicial anivellat en la previsió d’ingressos i despeses i al 
principi de retiment de comptes. Un total de 387 centres presenten el pressupost de 
l’exercici 2011 no anivellat. 


D’acord amb la Llei d’educació, el director representa en el centre l’administració que n’és 
titular, és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, n’exer
ceix la direcció pedagògica i és el cap de tot el personal. En relació amb l’organització i la 
gestió econòmica del centre li correspon impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes 
d’organització i funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació; assegurar la custòdia de la 
documentació administrativa pel secretari del centre; autoritzar les despeses i ordenar els 
pagaments d’acord amb el pressupost aprovat; contractar béns i serveis dins els límits 
establerts per l’administració educativa i actuar com a òrgan de contractació, i dirigir i 
gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions. 


D’acord amb el Decret 102/2010, el secretari és nomenat pel director i li corresponen les 
funcions que li delegui o encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió 
econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació o manteniment de les 
instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes 
d’organització i funcionament del centre. 


D’acord amb la Llei d’educació, són objecte de la gestió econòmica dels centres: 


•	 Les assignacions als centres amb càrrec als pressupostos de la Generalitat i, si s’escau, 
les procedents d’altres administracions públiques per a atendre despeses derivades de 
l’activitat dels centres. 


•	 Les quantitats obtingudes per la prestació de serveis gravats per preus públics, quan es 
determini per reglament. 


2. El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professors, 
alumnes, pares d’alumnes i personal d’administració i serveis. En els centres públics, la funció principal del 
Consell Escolar és debatre i aprovar, entre d’altres, el projecte educatiu, el pla i la memòria anual del centre, i 
el pressupost. 
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•	 Els ingressos obtinguts per la venda de productes generats per l’activitat normal del 
centre i per la venda de material i mobiliari obsolet o deteriorat que, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament, hagi de ser substituït. 


•	 La part que correspon a cada centre dels ingressos derivats de l’ús de les instal·lacions, 
els immobles i el material assignats als centres de secundària, i també, d’acord amb la 
reglamentació corresponent, als de primària. 


•	 Les quantitats i les rendes provinents de donacions o de llegats fets al centre amb 
finalitat docent, sense perjudici de les competències en aquesta matèria del departa
ment competent en matèria de finances. 


Els ingressos assignats als centres són de lliure disposició, llevat dels assignats amb 
caràcter finalista. Els centres poden incorporar els romanents dels ingressos de lliure dis
posició al pressupost de l’exercici següent. 


Els centres no poden en cap cas destinar ingressos a satisfer obligacions derivades de 
compromisos de caràcter laboral, que la direcció del centre no pot subscriure ni autoritzar. 


D’acord amb el Decret 102/2010, el Departament assessora les direccions dels centres en 
l’execució de la gestió econòmica i, conjuntament amb el departament competent en 
matèria de finances, determina, segons la disposició addicional setena d’aquest Decret, el 
model comptable, el pla de comptes, els destinataris de la informació comptable, els 
documents acreditatius de la gestió econòmica i el procediment per a acreditar davant 
l’Administració l’aprovació de la liquidació del pressupost anual, sens perjudici de les 
actuacions posteriors que corresponguin a la Intervenció General i a la Sindicatura de 
Comptes, en l’àmbit de les competències respectives. La disposició transitòria tercera del 
Decret 102/2010 estableix que mentre no es facin efectives les previsions de la disposició 
addicional setena, es mantenen vigents els procediments i la documentació que estableix 
l’Ordre del 16 de gener de 1990, que regula el procediment per dur a terme l’autonomia de 
gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’En
senyament, i els que s’han establert per normes de rang inferior i instruccions emeses en 
aplicació de la disposició final primera d’aquella ordre. 


El Departament d’Ensenyament ha desenvolupat un programari específic per a la gestió 
econòmica dels centres docents anomenat SAGA. Aquest sistema permet gestionar els 
plans d’estudis, la matrícula de l’alumnat, la distribució dels currículums, l’avaluació, l’e
missió d’informes i certificats oficials, els processos administratius i la gestió econòmica 
dels centres. No obstant això, en l’exercici 2011 hi havia un considerable nombre de cen
tres docents que no utilitzaven en tot o en part el sistema SAGA per a la seva gestió, 
perquè feien servir altres sistemes, com fulls de càlcul, on es registraven els ingressos i 
despeses i els moviments bancaris o programes de gestió de comptabilitat de diversos 
proveïdors. 


11 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 25/2014



En les visites als centres s’ha constatat que en alguns casos hi ha un coneixement in
suficient del programa SAGA, que és percebut com una eina complicada d’utilitzar per 
personal no especialitzat en gestió econòmica. 


Les direccions dels centres han de vetllar perquè de la comptabilitat de la seva gestió 
econòmica no en quedi exclosa cap operació amb contingut econòmic, estigui inclosa o 
no dins del pressupost. 


Cada centre ha de tenir els llibres comptables següents: 


•	 Llibre de compte bancari, en el qual s’han d’anotar els moviments d’ingressos i de 
disposició de fons que es realitzin en el corresponent compte bancari del centre. 


•	 Llibre de caixa, en el qual s’han d’anotar els moviments d’ingressos i de disposició de 
fons que es realitzin en la caixa de diner en efectiu del centre. 


•	 Llibre diari d’operacions, en el qual s’han d’anotar, una a una, amb indicació, si escau, 
de la partida pressupostària que correspongui, les operacions següents: cada ingrés 
del centre que ja estigui compromès, d’acord amb la comunicació o document acre
ditatiu corresponent; cada despesa compromesa, d’acord amb la factura corresponent; 
cada pagament efectuat, d’acord amb el rebut o tiquet corresponent, i cada ingrés 
materialitzat d’acord amb la documentació que ho acrediti. 


2.2. MOSTRA DE CENTRES 


En el quadre 2 es presenten les dades d’alumnes dels trenta-tres centres de la mostra. En 
el quadre 3 se’n presenten les dades econòmiques. Divuit centres utilitzaven el programa 
SAGA i quinze utilitzaven altres programes i van incorporar manualment la informació de 
tancament de l’exercici al SAGA. 


Els drets liquidats totals dels centres que integren la mostra han estat de 14,75 M€ i les 
obligacions reconegudes, de 12,04 M€. Dels ingressos, els més rellevants són les trans
ferències del Departament d’Ensenyament, que representen el 56,98% del total; les trans
ferències de famílies, un 15,18%, i els romanents d’exercicis anteriors (molts centres in
clouen els romanents incorporats com a drets liquidats tot i que és incorrecte), un 13,62%. 
De les despeses, les més importants són les de material ordinari no inventariable, que 
representen un 16,99% del total; les de neteja i sanejament, un 15,38%; les de treballs 
realitzats per altres empreses, un 11,01%, i les d’aigua i energia, un 10,30%. Els centres 
d’ensenyament primari no tenen despeses de neteja ni d’aigua i energia, ja que són 
abonades directament per la corporació local corresponent. Cal tenir en compte, com 
s’assenyala al llarg de l’informe, que el tractament comptable que els centres fan de 
determinades transaccions no és uniforme, fet que fa que les xifres d’ingressos i despeses 
liquidats no siguin totalment homogènies. 
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Quadre 2. Centres docents. Alumnes 


Centre Municipi 
Ensenyament 


primari 


Ensenyament 
secundari 
obligatori Batxillerat 


Escola Oficial 
d’Idiomes 


(EOI) 
Cicles 


formatius Total 


1 A 0 428 99 0 732 1.259 


2 A 0 318 61 0 460 839 


3 A 409 0 0 0 0 409 


4 B 0 0 0 0 381 381 


5 B 0 473 191 0 719 1.383 


6 B 0 535 110 0 361 1.006 


7 B 0 419 115 0 0 534 


8 B 636 0 0 0 0 636 


9 C 0 419 78 0 733 1.230 


10 C 0 422 567 0 0 989 


11 C 0 412 209 0 0 621 


12 C 0 437 72 0 0 509 


13 C 410 0 0 0 0 410 


14 D 0 363 178 0 524 1.065 


15 E 0 426 184 0 385 995 


16 E 381 0 0 0 0 381 


17 F 0 298 43 0 335 676 


18 F 0 0 0 694 0 694 


19 F 452 0 0 0 0 452 


20 G 0 286 133 0 246 665 


21 H 0 0 0 0 1.295 1.295 


22 H 0 494 194 0 470 1.158 


23 H 0 480 286 0 0 766 


24 H 481 0 0 0 0 481 


25 I 0 0 122 0 852 974 


26 I 0 380 234 0 0 614 


27 I 419 0 0 0 0 419 


28 J 0 542 189 0 492 1.223 


29 J 0 237 56 0 262 555 


30 J 0 276 57 0 412 745 


31 J 0 481 117 0 0 598 


32 J 0 206 0 0 0 206 


33 J 486 0 0 0 0 486 


Total 3.674 8.332 3.295 694 8.659 24.654 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 3. Centres docents. Dades econòmiques 


Centre Municipi 
Pressupost 
d’ingressos 


Drets 
liquidats Cobraments 


Pressupost 
de despeses 


Obligacions 
reconegudes Pagaments 


1 A 608.058 820.624 820.624 491.731 576.781 576.781 


2 A 329.907 573.509 535.820 329.907 427.156 416.539 


3 A 85.181 151.403 151.403 108.200 127.055 127.062 


4 B 660.880 629.966 590.969 601.926 601.926 554.233 


5 B 344.730 732.420 635.981 344.730 650.954 650.954 


6 B 424.667 470.310 424.855 422.647 395.349 356.609 


7 B 166.849 212.798 207.117 166.849 151.117 138.528 


8 B 158.626 163.143 154.570 158.626 116.007 116.007 


9 C 606.109 560.886 560.886 606.109 541.626 538.553 


10 C 346.105 358.818 346.106 346.105 306.176 305.891 


11 C 464.770 464.770 446.281 464.770 265.640 251.833 


12 C 237.865 318.110 285.027 237.865 162.181 153.273 


13 C 100.743 106.056 93.542 100.743 74.707 70.960 


14 D 0 878.088 582.493 0 641.734 555.755 


15 E 348.213 935.237 640.445 348.213 903.011 456.816 


16 E 56.848 71.149 70.762 56.848 63.938 63.938 


17 F 688.688 758.479 708.520 688.688 575.089 575.089 


18 F 130.877 173.819 165.139 130.877 84.534 80.390 


19 F 153.488 95.649 94.747 100.880 100.386 100.386 


20 G 481.728 556.719 507.630 481.728 506.737 505.250 


21 H 482.576 670.662 620.380 482.576 531.852 485.796 


22 H 360.628 609.895 564.148 360.628 512.402 455.521 


23 H 425.389 248.637 240.128 425.389 272.319 268.258 


24 H 258.423 245.542 238.488 258.423 182.356 182.356 


25 I 933.273 1.044.928 875.884 933.273 818.237 707.300 


26 I 217.248 288.541 272.948 217.248 226.411 221.829 


27 I 109.401 109.401 52.943 92.926 92.926 92.926 


28 J 524.600 524.600 524.600 514.515 514.515 514.515 


29 J 0 780.258 406.550 0 503.189 486.440 


30 J 832.430 376.803 336.726 832.430 508.425 480.624 


31 J 0 323.275 0 0 261.808 0 


32 J 102.606 267.063 265.170 102.606 195.195 193.619 


33 J 224.762 230.736 214.929 224.762 143.773 143.773 


Total 10.865.668 14.752.294 12.635.811 10.632.218 12.035.512 10.827.804 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 



14 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 25/2014



2.3. PRESSUPOST 


L’article 52 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, regula el pressupost 
dels centres en els termes següents: 


•	 El pressupost és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i de totes les 
despeses a què fa referència l’article 103.2 de la Llei d’educació. En queden excloses 
les contractacions laborals de personal docent i no docent així com, en el seu cas, els 
serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a 
l’ajuntament. Tampoc no s’inclou en l’àmbit de la gestió econòmica del centre la gestió 
econòmica del servei de menjador, si n’hi ha, que es regeix per normativa específica. 


•	 El pressupost és aprovat pel Consell Escolar abans del 31 de gener de l’any corres
ponent, a proposta de la direcció del centre. Durant l’exercici pressupostari el director, 
si escau, en proposa al Consell Escolar les modificacions que consideri oportunes. El 
centre no pot comprometre despeses superiors al pressupost vigent. 


•	 El Consell Escolar, directament o a través de la seva comissió econòmica, fa el se
guiment de l’execució del pressupost i comprova l’aplicació donada als recursos totals 
del centre. En finalitzar l’exercici, el Consell Escolar aprova la liquidació pressupostària i 
la incorporació dels eventuals romanents al pressupost de l’any següent. La liquidació 
del pressupost anual es presenta al Departament d’Ensenyament dins el primer tri
mestre de l’any següent als efectes informatius i, si escau, dels controls financers pre
vistos legalment. 


En relació amb el contingut i l’aprovació del pressupost i la seva liquidació es fan les 
observacions següents: 


•	 El pressupost inicial de set centres no està equilibrat. 


•	 El pressupost de divuit centres no va ser aprovat pel Consell Escolar abans del 31 de 
gener del 2011. 


•	 En dos centres el Consell Escolar no va aprovar el pressupost.  


•	 El pressupost de cinc centres només inclou els ingressos per la transferència per a des-
peses de funcionament de la Generalitat i les despeses corresponents, però no la resta 
d’ingressos i despeses del centre, finançades per les famílies o per tercers (altres 
subvencions, ingressos per lloguers d’espais o per altres activitats). Un d’aquests cen
tres tampoc no té cap registre auxiliar dels ingressos de les famílies i les despeses 
associades. 


•	 Quatre centres no han incorporat el romanent de l’exercici 2010 en el pressupost del 
2011 i en onze centres el romanent incorporat no coincideix amb el que figura en la 
liquidació del pressupost del 2010. 
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•	 En vint-i-dos centres el romanent de l’exercici anterior s’ha incorporat com a previsió de
finitiva d’ingressos, com a drets liquidats i com a recaptació líquida de l’exercici corrent. 
El romanent correspon a ingressos que van ser liquidats en exercicis anteriors i, per 
tant, no s’han d’incloure com a drets liquidats ni com a cobraments de l’exercici corrent. 


•	 Cinc centres no han facilitat l’annex del pressupost aprovat pel Consell Escolar amb el 
detall de les partides i imports corresponents als ingressos i despeses pressupostats. 
En dos centres l’esmentat annex era incomplet. 


•	 En deu centres hi ha hagut modificacions del pressupost que no han estat aprovades 
pel Consell Escolar. 


•	 Disset centres no inclouen en el pressupost les modificacions efectuades. 


•	 La liquidació del pressupost de nou centres es va aprovar fora de termini. 


•	 Dotze centres van presentar la liquidació del pressupost al Departament d’Ensenyament 
amb posterioritat al 31 de març del 2012. 


•	 Quatre centres no han facilitat l’annex de la liquidació del pressupost aprovada pel 
Consell Escolar i la Sindicatura no ha pogut comprovar si la liquidació presentada al 
Departament d’Ensenyament coincideix amb l’aprovada pel Consell Escolar. 


•	 En catorze centres les obligacions reconegudes són superiors a les despeses pressu
postades. 


•	 En vint-i-tres centres s’han observat errors comptables (ingressos i despeses no comp
tabilitzats o partides imputades a pressupost que no tenen naturalesa pressupostària) 
que fan que les liquidacions d’ingressos i despeses estiguin sobrevalorades o infra
valorades. 


•	 En tres centres hi ha diferències poc significatives entre les obligacions reconegudes 
que figuren en la liquidació del pressupost i les que resulten del detall facilitat. 


•	 En vint-i-quatre centres s’han imputat despeses al pressupost amb posterioritat al 31 de 
gener del 2012, fet que incompleix l’article 28 del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, que estableix que l’exercici pressupostari ha de coincidir amb 
l’any natural i que s’han d’imputar les obligacions reconegudes fins al 31 de gener de 
l’any següent, corresponents a qualsevol tipus de despesa efectuada abans del 31 de 
desembre amb càrrec als crèdits respectius. 


•	 En molts casos el pressupost només es presenta al Consell Escolar per a la seva 
aprovació i liquidació, però no existeix un seguiment formal de l’execució i evolució per 
part del Consell Escolar. En altres casos el seguiment el fa de manera continuada 
l’equip directiu, però no hi ha evidència del seguiment fet. 
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2.4. GESTIÓ DELS INGRESSOS 


El percentatge més important dels ingressos dels centres docents correspon a l’aportació 
del Departament d’Ensenyament per a despeses de funcionament. A més, els centres 
poden tenir ingressos derivats de subvencions rebudes de l’Administració de la Generalitat 
per a finalitats específiques, subvencions d’altres administracions, aportacions voluntàries 
dels pares o de les AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes), ingressos per la venda 
de productes generats en l’activitat normal del centre o ingressos derivats d’altres serveis 
(lloguers d’aules, convenis amb empreses o ús d’instal·lacions). 


La Resolució del 19 d’abril del 2006 recomana que en els documents d’ingrés es faci 
constar l’assabentat de la direcció del centre. En vint-i-sis centres no hi ha cap assabentat 
de la direcció. 


De la revisió dels drets liquidats es desprenen les observacions següents de caràcter 
general: 


•	 En disset centres s’han detectat errors comptables que impliquen reclassificacions entre 
capítols del pressupost d’ingressos així com imports registrats com ingressos que 
corresponen a operacions no pressupostàries. 


•	 L’import dels drets liquidats que figura en la liquidació del pressupost d’un centre és 
superior en 18.855 € a l’import que hi ha en el detall d’ingressos facilitat pel centre. 


•	 Un centre no ha integrat en la liquidació del pressupost els ingressos derivats de les 
aportacions de les famílies per material i un centre ha liquidat les aportacions de les 
famílies per l’import de les despeses incorregudes i no pel realment ingressat. 


•	 En set centres els documents d’ingrés no estan degudament formalitzats. 


•	 En dinou centres els documents d’ingrés no estan degudament ordenats ni arxivats o no 
es pot vincular la numeració dels justificants al registre auxiliar. 


•	 Dos centres no han registrat en el pressupost els ingressos derivats dels preus públics 
pel reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència la
boral. 


2.4.1.	 Aportació del Departament d’Ensenyament per a despeses de 
funcionament 


L’Ordre del 16 de gener de 1990 estableix que un cop aprovats els pressupostos de la 
Generalitat per a cada exercici, el Departament d’Ensenyament ha de notificar a les 
delegacions territorials els recursos econòmics que se’ls assignen per al funcionament dels 
centres públics del territori corresponent. Els serveis territorials n’han de fer la distribució 
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individualitzada per centres d’acord amb els criteris generals establerts pel Departament i 
han de notificar a cada centre l’import anual dels recursos assignats. La tramesa als cen
tres dels fons destinats a despeses de funcionament s’ha de fer a l’inici de cada qua
drimestre natural en la proporció aproximada del 30%, 30% i 40%. 


Els criteris utilitzats per al càlcul de l’assignació per despeses de funcionament varien dels 
centres d’ensenyament primari als centres d’educació secundària obligatòria i cicles 
formatius. Per als primers, l’assignació inclou una quantitat fixa per centre en concepte de 
comunicacions (servei postal, missatgeria, trucades telefòniques i connexió a internet) i 
una quantitat variable en funció del nombre d’alumnes i activitats docents. Per als instituts 
els criteris són, entre d’altres, la superfície del centre, el personal laboral de neteja del 
Departament que presta serveis en el centre, les hores d’activitat del centre, el nombre de 
grups de pràctiques de cicles formatius, el coeficient climàtic (en funció de la situació 
geogràfica), el volum del centre, el nombre d’alumnes o el nombre de grups. 


D’acord amb la informació facilitada pel Departament d’Ensenyament, l’import total de les 
transferències per a despeses de funcionament de l’exercici 2011 als centres de la mostra 
va ser de 5,65 M€. En el treball realitzat s’ha constatat que els centres de la mostra van 
rebre també transferències per a despeses de funcionament des dels serveis territorials 
per un total de 0,29 M€. En cinc centres no s’ha pogut conciliar la despesa del Depar
tament amb els ingressos liquidats pel centre, encara que les diferències de conciliació no 
han estat significatives.  


2.4.2. Altres transferències i subvencions 


A més de les transferències per a despeses de funcionament assenyalades en l’apartat 
anterior, els centres reben altres transferències del Departament per a projectes concrets, 
com per exemple plans estratègics, projecte EduCAT 1x1, programa Qualifica’t, socialitza
ció de llibres, etc. En l’apartat 2.8 es fa una referència específica a alguns aspectes d’a
quests programes, dels quals no s’ha realitzat una fiscalització individualitzada i completa. 
La Sindicatura no ha conciliat els drets liquidats per aquests conceptes amb les obli
gacions reconegudes pel Departament d’Ensenyament. 


Vint-i-tres centres han registrat transferències rebudes de l’AMPA per diversos conceptes, 
que poden ser bé amb caràcter d’aportació a les despeses del centre o bé amb alguna 
finalitat concreta com sortides o colònies perquè l’AMPA recapta els diners de les famílies i 
els transfereix al centre. No existeix, però, cap conveni o acord amb l’AMPA on s’establei
xin els termes de la col·laboració i de les aportacions que aquesta pugui fer. 


2.4.3. Altres ingressos 


En aquest apartat es presenta l’anàlisi dels ingressos dels centres docents derivats de 
prestacions de serveis, cessions d’espais i realització de diverses activitats. 
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Ingressos per preus públics dels estudis d’esports 


Mitjançant l’Ordre EDU/467/2010, del 27 de setembre, es van crear i modificar els preus 
públics per a la matriculació en els ensenyaments esportius de règim especial que 
condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior. 


Els preus públics els recapten els centres que imparteixen els estudis. Per a l’únic centre 
de la mostra que va impartir aquests ensenyaments el curs 2011-2012 s’ha fet una prova 
de matrícula en la qual s’ha comprovat la correcta aplicació dels preus públics aprovats. El 
llistat de matrícula, en el qual consten els alumnes matriculats i els preus abonats, és un 
detall extracomptable. Els drets liquidats en el pressupost no coincideixen amb l’import de 
les matrícules segons el detall extracomptable. 


Ingressos per cessió d’ús d’espais 


L’article 165 de la Llei 12/2009, d’educació, estableix que l’Administració educativa ha de 
promoure l’ús social dels centres públics fora de l’horari escolar i ha de regular els criteris 
bàsics d’aquest ús. 


Els articles 53 i 54 de Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 
determinen els criteris per aquesta cessió. Quan la propietat demanial dels centres és dels 
ajuntaments, correspon a aquests resoldre sobre l’ús social fora de l’horari escolar, mentre 
que si la propietat és de la Generalitat, ho ha de fer el director del centre. La direcció del 
centre pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense finalitat de lucre 
per afavorir l’ús social dels centres, d’acord amb els criteris aprovats pel Consell Escolar. A 
la direcció del centre li correspon fixar la compensació econòmica derivada de l’activitat a 
desenvolupar, que ha de cobrir tota la despesa generada, d’acord amb els criteris apro
vats pel Consell Escolar. Les persones beneficiàries de la cessió d’ús han de contractar 
una pòlissa d’assegurances amb uns imports mínims fixats per la normativa. 


En el treball realitzat s’ha observat que en l’exercici 2011 no existien criteris aprovats pels 
consells escolars, que en alguns centres no existia autorització de la direcció i/o no 
s’havien formalitzat convenis de cessió, que existien cessions gratuïtes no formalitzades i/o 
no aprovades pel Consell Escolar, que no s’havien emès factures o que els preus aplicats 
no havien estat aprovats. Tampoc no hi ha cap evidència que les despeses originades per 
la cessió d’ús d’espais dels centres hagin estat compensades pels usuaris.  


El 21 de juny del 2013 el Departament d’Ensenyament va aprovar un document sobre la 
gestió de l’ús social dels centres docents. 


Ingressos per convenis 


Diversos instituts han subscrit convenis amb altres entitats (generalment entitats em
presarials i sindicals) per a la impartició de cursos de formació continuada o de formació 
ocupacional subvencionats (l’altra entitat és la beneficiària de la subvenció). En uns casos 


19 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 25/2014



es tracta simplement d’un lloguer d’aules, mentre que en altres la docència és a càrrec 
dels professors del centre. En la revisió dels convenis subscrits pels centres de la mostra 
s’ha observat que no consta ni l’aprovació del Departament d’Ensenyament ni la del Con
sell Escolar dels preus aplicats, que en alguns casos no hi ha conveni on s’especifiquin els 
serveis prestats i el preu sinó únicament una factura on no consten les hores, els espais 
cedits ni els professors que han impartit la docència. Tampoc no consta en alguns casos 
l’existència d’un conveni marc entre el Departament d’Ensenyament i l’altra entitat que 
possibiliti la signatura del contracte entre el centre docent i l’entitat. 


Alguns d’aquests convenis han estat formalitzats com si es tractés d’una subvenció o d’una 
donació quan corresponen a una prestació de serveis de lloguer o d’ensenyament segons 
els casos. 


Ingressos per matrícules de les escoles oficials d’idiomes 


L’article 9.2 del Decret legislatiu 3/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat, estableix la taxa per a la prestació dels serveis docents de 
les escoles oficials d’idiomes i per a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels 
certificats oficials. 


En opinió de la Sindicatura, l’import que els alumnes de les escoles oficials d’idiomes han 
d’abonar per la prestació de serveis docents són preus públics perquè, mentre la taxa té 
un caràcter de coactivitat, els serveis docents prestats per les escoles no són imposats 
sinó que es presten prèvia sol·licitud voluntària dels interessats i perquè l’ensenyament 
d’idiomes és ofert també per altres escoles o entitats del sector privat. 


Mitjançant l’Ordre EDU/474/2006, del 9 d’octubre, es va crear el preu públic per a la pres
tació del servei de cursos d’actualització de coneixements i perfeccionament professional 
de persones adultes a les escoles oficials d’idiomes. 


En conseqüència, els ingressos de les matrícules oficials i de la inscripció en les proves 
lliures per a obtenció de certificats són recaptats pel Departament d’Ensenyament i no són 
part integrant del pressupost de les escoles, mentre que els preus d’altres cursos impartits 
per les escoles oficials d’idiomes (especialment els derivats de cursos d’estiu) són re
captats pels centres i són part integrant del seu pressupost. 


Altres ingressos 


Els centres de la mostra han obtingut ingressos de diverses procedències, com per 
exemple per la venda de ferralla, per la venda d’energia elèctrica generada per plaques 
fotovoltaiques instal·lades al centre, per l’explotació d’un bar restaurant, per les comissions 
per venda de llibres o pel lloguer d’espais. En la revisió d’aquests ingressos s’han observat 
mancances en l’establiment de preus, en la formalització de contractes, en la formalització 
de factures i en les declaracions d’IVA. 
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2.5. GESTIÓ DE LES DESPESES 


Correspon al director del centre autoritzar les despeses i ordenar els pagaments i n’ha de 
quedar constància als documents o factures de cada despesa amb una diligència signada 
pel director que s’ha de fer abans del pagament. 


Els pagaments a proveïdors s’han de fer preferiblement mitjançant transferències bancà
ries o, de manera alternativa, per xecs bancaris nominatius. Excepcionalment, i per a quan
titats petites, es poden fer pagaments en efectiu. S’ha de procurar limitar els pagaments 
per domiciliació bancària als rebuts de caràcter periòdic dels diversos serveis contractats 
pel centre. En cap cas es poden fer pagaments mitjançant xec bancari a favor de qui el 
porti. El centre ha d’obtenir el rebut de tots els pagaments i ha de quedar constància 
escrita de la data en què s’ha fet el pagament. En el cas de pagaments subjectes a IRPF, 
en el rebut del pagament s’ha d’especificar l’import de la retenció. 


Del treball realitzat es desprenen les observacions següents: 


•	 En vint-i-quatre centres s’han trobat despeses on no queda constància de l’aprovació 
de la despesa i de l’ordenació del pagament pel director. 


•	 En tots els centres s’han registrat algunes despeses sense que existeixi la factura 
corresponent, sinó únicament un tiquet de compra. Generalment es tracta de compres 
d’imports petits en comerços de proximitat. 


•	 En setze centres s’han registrat com a despesa imports que corresponen a operacions 
en què el centre actua com a mitjancer, recaptant determinats imports, per exemple en 
concepte de quotes AMPA o beques, i fent els pagaments als destinataris finals (l’AMPA 
o l’alumne) o bé en què el centre ha fet una compra que en realitat no li correspon (per 
exemple compra de productes que són venuts pels alumnes per finançar el viatge de fi 
de curs i que el centre recupera amb posterioritat). 


•	 En la revisió de despeses de dinou centres s’han detectat algunes partides per a les 
quals no existia factura, sinó únicament un comprovant de pagament, factures proforma 
o pressupostos del proveïdor. 


•	 En tretze centres s’han fet determinats pagaments a persones alienes per prestació de 
serveis sense que existeixi cap factura dels serveis prestats (per exemple monitors de 
sortides, reforç escolar, monitors extraescolars, suport administratiu i comptable, psicò
leg, serveis informàtics). En alguns casos es tracta de pagaments que es fan de forma 
recurrent i que podrien generar un risc de caràcter laboral. La Llei d’educació estableix 
que els centres no poden en cap cas destinar recursos a satisfer obligacions derivades 
de compromisos de caràcter laboral, que la direcció del centre no pot subscriure ni 
autoritzar. 
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•	 Set centres han fet pagaments a professors per impartir docència en cursos organitzats 
per entitats externes i impartits en alguns centres, d’acord amb els convenis subscrits. 
La remuneració als professors no és homogènia i depèn del preu pagat per l’altra 
entitat, que tampoc no respon a un barem comú aplicable a tots els centres. D’altra 
banda, els pagaments els fa el centre docent sense informar-ne el Departament d’En
senyament, per la qual cosa no existeix un control sobre el compliment de la normativa 
en matèria d’incompatibilitats.  


•	 En onze centres s’ha observat el registre comptable de diversos documents de despesa 
en un únic apunt. Aquesta pràctica pot generar errors d’imputació comptable i dificultar 
el control de les despeses. 


•	 Deu centres han registrat en el capítol 2 del pressupost de despeses algunes partides 
que no són despeses corrents sinó inversions i que, per tant, s’haurien d’haver registrat 
en el capítol 6, Inversions reals. 


•	 En set centres s’ha registrat com a despesa el pagament de l’assegurança escolar, 
mentre que es tracta d’una despesa no pressupostària. 


•	 Dos centres van registrar en el pressupost de despeses uns imports de 322.294 € i de 
28.120 € que no corresponien a cap despesa sinó a previsions de despesa per la part 
no gastada de determinades subvencions rebudes. Els centres va fer una anotació 
comptable de despesa per compensar l’ingrés rebut. 


•	 En nou centres s’han fet pagaments recurrents a determinats professionals que, tenint 
en compte el caràcter de la prestació i les condicions de la prestació, podrien ser 
constitutius d’una relació laboral. A més, no s’ha subscrit cap contracte per a la pres
tació del servei, fet que incompleix la normativa en matèria de contractació. 


•	 Cinc centres han fet pagaments a personal del centre per tasques complementàries: en 
un dels centres s’han abonat hores de substitució realitzades pel mateix professorat; en 
un altre s’han fet pagaments als professors que van participar en un taller d’estudi; en 
un altre a un professor que va impartir un curs de formació interna i a un professor per la 
realització de diverses gestions i encàrrecs; i dos centres han abonat quantitats pe
riòdiques als uixers per la realització de tasques complementàries. Aquests pagaments 
s’han fet sense practicar cap retenció per IRPF o amb una retenció del 15%. 


•	 Un centre va fer pagaments a alguns alumnes i professors per la participació en ac
tivitats organitzades pel centre i facturades a tercers. No es va efectuar retenció per 
IRPF ni es van tramitar les altes a la Seguretat Social dels alumnes participants.  


•	 Tres centres han registrat factures per servei de biblioteca, de jardineria i de cantina 
emeses per empreses o professionals diferents de l’empresa o professional que va 
prestar el servei. 
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•	 En onze centres els documents de despesa no tenen cap codificació que permeti la 
vinculació amb el SAGA o amb el programa de gestió econòmica del centre. 


•	 Un centre tenia subscrit des de l’any 2000 un conveni amb una entitat pública en el qual 
s’estipulava que l’altra entitat contractaria una persona que adscriuria al centre per a la 
gestió administrativa de les pràctiques en empreses dels alumnes. El centre es faria 
càrrec del pagament d’una part de la nòmina del treballador. L’exercici 2011 hi havia 
dues persones contractades per l’altra entitat que treballaven en el centre. En opinió de 
la Sindicatura, aquestes persones formaven part de l’estructura del centre i es van 
contractar de forma no ajustada a la normativa. 


En els paràgrafs següents es fa referència a alguns conceptes específics de despesa. 


Indemnitzacions i dietes per raó del servei 


Del treball realitzat es desprèn que, amb caràcter general, els centres docents no apliquen 
el Decret 138/2008, del 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei, aplicable al per
sonal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Alguns centres 
paguen indemnitzacions per imports que normalment determina la direcció del centre, 
altres únicament rescabalen el personal del centre per les despeses incorregudes en els 
desplaçaments. No existeix homogeneïtat ni en els fets que donen dret a percepció ni en 
les quanties abonades. 


Tampoc no és homogènia la documentació justificativa de les indemnitzacions abonades i 
sovint no es detallen ni el concepte i el motiu de la despesa; els documents no estan 
signats o no s’hi adjunten tots els comprovants. 


En quinze centres s’han fet pagaments a professors del centre en concepte de dietes per 
sortides que no s’ajusten al Decret 138/2008, del 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del 
servei. 


Nou centres van abonar indemnitzacions per raó de servei per ús del vehicle particular 
superiors a 0,19 €/km sense efectuar la retenció per IRPF que corresponia d’acord amb el 
reglament d’aquest impost. 


Assegurances 


Els alumnes d’entre 16 i 28 anys abonen al centre l’import de l’assegurança escolar obli
gatòria i el centre l’ingressa en la Tresoreria General de la Seguretat Social. Tant la recap
tació com el posterior pagament tenen la naturalesa d’operacions no pressupostàries, 
encara que alguns centres ho registren com ingressos i despeses en el pressupost. 


Per als alumnes majors de 28 anys, el Departament d’Ensenyament no ha establert unes 
instruccions generals. Tres centres havien subscrit pòlisses d’assegurances específiques 
amb diferents cobertures i cost per alumne.  
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Bestretes per sortides 


Els centres fan bestretes a professors per fer front a despeses que es puguin generar du
rant les sortides. El tractament de les bestretes no és homogeni: despesa pressupostària 
per l’import de la despesa i ingrés pressupostari per l’import retornat; registre extrapressu
postari; registre comptable de les despeses justificades però no de la bestreta atorgada.  


Inventari 


L’inventari és un element clau del control intern. El manteniment d’un registre d’inventari 
garanteix la salvaguarda dels elements. En l’inventari es controla la data d’adquisició, la 
identificació, la ubicació i l’adscripció així com l’estat d’ús. Els centres docents no disposen 
de cap sistema de gestió d’inventari homogeni i integrat amb el Departament. Alguns 
centres han creat els seus propis registres mentre que en altres no hi ha cap sistema de 
control. 


2.6. GESTIÓ DE LA TRESORERIA 


2.6.1. Comptes bancaris 


La Resolució del 19 d’abril del 2006 estableix que el compte bancari del centre estarà 
contractat per la direcció del centre. La disposició de fons del compte requereix la sig
natura conjunta de dues persones autoritzades, que normalment són les titulars de la 
direcció i de la secretaria del centre. Les despeses generades per l’administració del 
compte es consideren despeses de funcionament del centre. 


Quan la gestió econòmica del centre comporti moltes transaccions d’ingrés de petites 
quantitats (individualitzades per alumnes o famílies) hi pot haver un segon compte bancari 
per facilitar-ne el control. Les despeses d’aquest compte no poden ser sufragades per 
l’assignació del Departament d’Ensenyament per a despeses de funcionament. 


El centres presenten al Departament el Compte general de la tresoreria juntament amb la 
Liquidació del pressupost. 


La Sindicatura ha fet una circularització bancària per als centres de la mostra. Per a set 
centres no s’ha obtingut resposta de les entitats financeres. 


De treball realitzat es desprenen les observacions següents: 


•	 En un dels centres dels quals no s’ha obtingut resposta bancària no s’ha pogut com
provar, per manca de documentació, el saldo d’un dels comptes bancaris.  


•	 En vint-i-cinc centres s’han detectat errors en el càlcul del Compte general de la 
tresoreria. 
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•	 En un centre el Compte general de la tresoreria presentat al Departament no coincideix 
amb l’aprovat pel Consell Escolar. 


•	 Tretze centres no han fet conciliacions bancàries. Disset centres no utilitzaven l’opció 
del programa SAGA per fer les conciliacions bancàries. En quinze centres hi ha dife
rències no conciliades entre el saldo bancari i el que consta al llibre de caixa. 


•	 Onze centres registraven els cobraments i pagaments en la data de l’extracte bancari i 
no en la data en què van tenir lloc. 


•	 En setze centres la disposició de fons dels comptes corrents no requereix la signatura 
conjunta de dues persones autoritzades. No obstant això, en la majoria de centres, els 
pagaments mitjançant xec es fan amb doble signatura; en canvi, els pagaments per 
transferència es fan normalment amb una única signatura o autorització. 


•	 En dos centres hi havia persones amb signatura autoritzada en els comptes bancaris 
que no formaven part de l’equip directiu. 


•	 En onze centres s’ha detectat l’existència de comptes bancaris que no estaven re
gistrats en la comptabilitat. En quatre casos no s’han pogut revisar els moviments dels 
comptes no registrats en la comptabilitat perquè el centre tampoc no disposava dels 
extractes bancaris.  


•	 Un centre mantenia un compte obert sense moviment. Aquest compte s’utilitzava per a 
la gestió del menjador escolar, que el centre va deixar de fer a començament de l’any 
2011. El compte no es va poder liquidar perquè les signatures autoritzades corres
ponien a l’antic equip directiu. 


•	 Onze centres no tenien comptabilitzat el saldo del compte virtual anomenat Àtria. 
Aquest és un compte corrent, el titular del qual és el Departament d’Ensenyament, en 
què els centres que participaven en el projecte EduCAT 1x1 tenien un saldo disponible 
per fer pagaments restringits a l’adquisició de material educatiu digital per internet a 
través de llibreries digitals presents a la Plataforma Àtria.  


•	 Cinc centres tenien comptes corrents oberts i no utilitzats amb imports petits o saldos 
zero. 


•	 En sis centres la informació sobre els xecs emesos no inclou ni l’import ni el concepte. 


•	 En un centre s’han fet pagaments amb xec que han estat carregats en el compte corrent 
però no s’han comptabilitzat en el SAGA i dels quals no s’ha obtingut documentació 
suport de la despesa. 


•	 En onze centres s’han fet pagaments mitjançant xecs al portador. En general, aquests 
pagaments corresponen a provisions de fons a professors per a despeses de sortides o 
a provisions de fons per a la caixa en efectiu. 
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•	 Quatre centres tenien dipòsits a termini en entitats financeres com a mitjà per rendibilit
zar els excedents de tresoreria de què disposaven. Aquests dipòsits no s’inclouen en el 
romanent de tresoreria de tres dels centres ni consten en el SAGA. 


•	 La normativa estableix que s’ha de procurar limitar els pagaments per domiciliació 
bancària als rebuts de caràcter periòdic dels diversos serveis contractats pel centre i 
que, en cas que es mantinguin altres pagaments per domiciliació bancària, es garantirà 
que la direcció del centre hagi autoritzat la despesa i n’hagi ordenat el pagament. Nou 
centres de la mostra tenien un nombre elevat de proveïdors domiciliats, més enllà dels 
subministradors de serveis periòdics. En un centre el nombre de proveïdors domiciliats 
era de 201. A més, en els pagaments domiciliats no hi ha evidència de l’autorització de 
la despesa ni de l’ordenament del pagament.  


•	 Deu centres tenien contractada una targeta de crèdit o més, que normalment s’utilitzen 
per al pagament de bitllets adquirits per internet, altres despeses associades amb 
projectes de mobilitat o compres per internet. D’acord amb la normativa, les úniques 
modalitats admeses de pagament a proveïdors dels centres públics eren la trans
ferència, el xec bancari nominatiu, la domiciliació bancària i, excepcionalment i per a 
quantitats petites, el pagament en efectiu. 


2.6.2. Caixa en efectiu 


Els centres poden utilitzar caixes per disposar de diners en efectiu. Els cobraments i pa
gaments en efectiu s’integren en la comptabilitat del centre i s’han de fer arqueigs de caixa 
periòdicament. 


Del treball realitzat sobre les caixes en efectiu es desprenen les observacions següents: 


•	 Trenta centres no disposaven d’arqueig de caixa corresponent al 31 de desembre del 
2011. 


•	 En vuit centres no es fan arqueigs de caixa de forma periòdica. Dels centres que sí 
havien fet arqueig de caixa, en deu l’arqueig no estava signat. 


•	 En dotze centres, l’arqueig realitzat en el treball de fiscalització no coincidia amb el 
saldo del llibre de caixa. Quatre centres mantenien efectiu en caixa per imports elevats 
(entre 1.400 € i 3.800 €). Tres centres presentaven saldos de caixa negatius. 


•	 En un centre el saldo del llibre de caixa no coincideix amb el saldo comptable ni amb 
l’arqueig corresponent al 31 de desembre del 2011. 


•	 Nou centres no disposaven d’un llibre de caixa. No obstant això, les operacions de 
despesa pagades per caixa s’han registrat en el pressupost de despeses però el 
pagament no s’ha registrat o s’ha registrat com si fos un pagament per compte corrent. 
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•	 En setze centres s’han fet pagaments en efectiu sense que consti l’autorització del 
director. 


•	 En sis centres la documentació suport d’alguns moviments de caixa no és suficient per 
justificar els ingressos i despeses que els han generat. 


2.7. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 


La comptabilitat ha d’incloure la totalitat dels ingressos i despeses dels centres. Hi ha 
determinades transaccions en què el centre actua únicament com a intermediari, de ma
nera que els cobraments i pagaments no representen ni ingressos ni despeses reals del 
centre. En aquests casos la comptabilitat n’ha de recollir els moviments en el registre d’o
peracions extrapressupostàries. Són objecte de registre extrapressupostari, entre d’altres, 
els conceptes següents: els cobraments i pagaments derivats de sortides, colònies, excur
sions i viatges de final de curs; de la gestió del menjador escolar quan el servei és prestat 
directament pel centre; de les activitats extraescolars gestionades pel centre; de l’asse
gurança escolar obligatòria, les retencions per IRPF i les quotes d’IVA suportat i repercutit. 


No obstant això, en el cas de les sortides, quan els alumnes fan una aportació voluntària a 
inici de curs per crear un fons que servirà per pagar les despeses de les sortides que es 
realitzin al llarg del curs, el centre hauria de registrar un ingrés pressupostari per les 
quantitats rebudes i les despeses que se’n derivessin s’haurien de registrar com a obli
gacions reconegudes al pressupost de despeses. 


Del treball realitzat sobre les operacions extrapressupostàries es desprenen les observa
cions següents: 


•	 Setze centres no han registrat cap operació extrapressupostària. 


•	 En set centres el detall d’operacions extrapressupostàries presentat no inclou el saldo 
inicial. 


•	 En deu centres s’han observat diversos errors en el registre de les operacions, com per 
exemple, inclusió en el pressupost dels ingressos i despeses per sortides i colònies o 
dels derivats del servei de menjador; registre pressupostari dels imports recaptats i 
pagats per assegurança escolar obligatòria, i diverses incidències en el tractament de 
l’IRPF i l’IVA (registre pressupostari de la retenció i del pagament per IRPF; registre 
pressupostari de l’IVA suportat i repercutit; registre de la retenció per IRPF com a des-
pesa pressupostària i del pagament com operació no pressupostària).  


•	 Molts centres disposen de taquilles perquè les usin els estudiants i alguns centres tenen 
espais destinats a aparcament de vehicles del personal, als quals s’accedeix mitjançant 
comandaments a distància. Les quantitats que els usuaris abonen en concepte de 
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fiança i que els són retornades en el moment que deixen el centre s’han de registrar 
com a operacions extrapressupostàries. No obstant això, alguns centres no han registrat 
comptablement aquestes fiances i altres les han registrades com ingressos pressu
postaris. 


2.8. GESTIÓ D’ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 


2.8.1. Adquisició o subministrament de material escolar per a l’alumnat 


La Resolució del 19 d’abril del 2006 estableix que en el supòsit que determinats objectes 
de material de caràcter individual siguin directament adquirits pel centre, perquè així ho 
acordi el Consell Escolar, i posats a disposició de les aules d’acord amb criteris educatius, 
les famílies podran optar voluntàriament per pagar-ne el cost al centre o aportar el material. 
En cas que facin voluntàriament ús de la primera opció, tant les aportacions individuals de 
les famílies com la despesa associada a la compra del material formaran part de la gestió 
econòmica del centre i es tindran en compte en el seu pressupost. L’aprovació de l’import 
de les aportacions voluntàries s’inclourà en els acords d’aprovació del pressupost del 
centre o de les modificacions que s’hagin de fer per adaptar la periodificació del curs 
acadèmic a la periodificació de l’exercici econòmic. En el centre hi haurà de quedar 
constància documental de cada aportació individual o familiar, amb indicació del seu 
import i de la raó que la justifica. Els possibles dèficits generats per la gestió econòmica 
d’aquesta activitat mai no podran ser sufragats a càrrec de l’assignació del Departament 
d’Ensenyament per a despeses de funcionament. 


Del treball realitzat es fan les observacions següents: 


•	 En divuit centres no consta l’aprovació de les quotes de material per part del centre 
escolar, ni en el moment de l’aprovació del pressupost ni posteriorment. 


•	 En cap cas consta formalment en la documentació el caràcter voluntari de les quotes. 
En alguns casos el centre ha manifestat que informa verbalment d’aquest aspecte. 


•	 En divuit centres no hi ha un detall del material que inclou la quota abonada. 


•	 En nou centres el cobraments de les quotes el fa l’AMPA, que posteriorment transfereix 
l’import al centre. El control per part del centre dels alumnes que han pagat la quota és 
en alguns casos insuficient. En un centre els ingressos i despeses per aquest concepte 
els gestiona una associació d’alumnes. En un cas el cobrament de les quotes el fa el 
centre, que transfereix els imports a l’AMPA que és qui s’encarrega de la gestió del 
material. 


•	 Els sistemes de control dels alumnes que han abonat les quotes són manuals en la 
majoria de casos. En quinze centres s’han observat diferències entre els imports dels 
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controls facilitats i els registrats al pressupost. Deu centres no han facilitat una llista 
completa d’alumnes amb indicació de l’import abonat per aquest concepte. En alguns 
centres en el curs 2012-2013 s’havia començat a utilitzar el SAGA per al seguiment de 
les quotes pagades pels alumnes. 


•	 En vint-i-tres centres no ha estat possible comprovar si la gestió del material escolar 
genera dèficit o superàvit. En tretze centres les famílies abonen una quota que comprèn 
tant el material com les sortides. En alguns casos no s’indica quina part correspon a 
cada un dels conceptes, fet que impossibilita la determinació del dèficit o superàvit de 
cada una de les activitats. 


•	 Un centre no portava un control dels ingressos i despeses per material i no ha facilitat 
cap detall dels alumnes que van abonar la quota de material el curs 2011-2012. 


2.8.2. Excursions, sortides, colònies i activitats assimilades 


La Resolució del 19 d’abril del 2006 estableix que el cost que han de sufragar les famílies 
per la participació en colònies, sortides, excursions i visites que tinguin la consideració 
d’activitats del centre i que aquest no les consideri, a efectes econòmics, incloses en el 
caràcter gratuït de l’activitat reglada, forma part de la gestió econòmica del centre. 


En la gestió d’aquestes activitats s’han de tenir en compte els aspectes següents: 


•	 Els preus que han de pagar les famílies han de ser coneguts pel Consell Escolar del 
centre i s’han d’adaptar als criteris que aquest hagi pogut establir. 


•	 Els cobraments i pagaments relacionats amb aquestes activitats s’han d’incorporar a la 
comptabilitat del centre. Les sortides programades dins l’activitat reglada s’inclouen en 
el pressupost del centre. Les quantitats aportades per les famílies per sufragar les 
despeses d’excursions, sortides, colònies i activitats assimilades no gratuïtes que tin
guin la consideració d’activitat del centre, s’han d’incloure en les partides extrapressu
postàries. 


•	 El pressupost del centre aprovat pel Consell Escolar ha de preveure les partides cor
responents a aquestes activitats. En cas contrari, la direcció ha d’aprovar pressupostos 
específics per a sortides, colònies i activitats assimilades, la liquidació final de cadas
cun dels quals s’ha de sotmetre a aprovació del Consell Escolar en el moment adequat 
i, sempre, abans d’aprovar la liquidació del pressupost del centre de l’any en què s’hagi 
inclòs l’activitat o grup d’activitats de referència. 


•	 En els centres en què els alumnes fan una aportació voluntària en concepte de sortides 
en el moment de la matrícula s’ha de crear un fons per pagar les sortides del curs. 
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•	 Els possibles dèficits generats per aquestes activitats mai no poden ser sufragats amb 
càrrec a l’assignació del Departament d’Ensenyament per a despeses de funcionament 
del centre. 


Del treball realitzat es fan les observacions següents: 


•	 En quatre centres no consta l’aprovació del Consell Escolar de les directius per a la 
programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars que es 
recullen en el Pla anual de sortides i activitats del centre. 


•	 Els centres tenien diversos procediments per al pagament de les sortides: pagament 
individualitzat de cada sortida; pagament com una quota única juntament amb el 
material, però sense distingir quina part correspon a cada un dels conceptes; pagament 
d’una quota de sortides, que inclou el cost de totes les sortides curriculars programades 
per al curs acadèmic. 


•	 En dos centres les quotes de les sortides les recaptava l’AMPA i les factures associades 
anaven a nom del centre però es pagaven amb càrrec a un compte corrent de l’AMPA 
que era administrat pel centre. 


•	 En quatre centres els ingressos i despeses de les sortides estaven gestionats per 
l’AMPA i per una associació d’alumnes, i no formaven part del pressupost dels centres. 


•	 En vuit centres el pressupost no inclou les partides corresponents a sortides i la direcció 
tampoc no va aprovar cap pressupost específic per a sortides; tampoc no existeixen 
liquidacions dels pressupostos de les sortides aprovades pel Consell Escolar. 


•	 En cap centre no existien criteris establerts pel Consell Escolar per a la determinació 
dels preus de les sortides. 


•	 En general, hi ha unes relacions de cobraments en concepte de sortides, però no 
sempre hi ha la identificació de la sortida, l’alumne i l’import. De vegades, un apunt 
correspon a més d’un alumne sense que s’especifiquin els noms, per la qual cosa no es 
pot comprovar si tots els alumnes que han participat en l’activitat han pagat. A més, els 
detalls extracomptables difereixen en molts casos dels imports registrats comptable
ment sense que sigui possible la conciliació de les diferències. 


•	 En general, no hi ha un expedient de cada sortida on constin els ingressos i despeses 
corresponents. En divuit centres no ha estat possible comprovar si la gestió de les 
sortides va generar superàvit o dèficit. 


•	 En tretze centres els alumnes van fer una aportació en concepte de sortides en el 
moment de la matrícula però no es va constituir un fons de sortides.  
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•	 En un centre els ingressos per sortides es van registrar per un import igual al de les 
despeses reconegudes i no per l’import dels pagaments de les famílies. La diferència 
entre la recaptació de l’exercici 2011 i l’import registrat com a ingrés és de 15.735 €. 


•	 En deu centres les colònies s’han registrat com a ingressos i despeses del pressupost 
en lloc de fer-ho com a conceptes no pressupostaris. 


•	 Dos centres no disposaven de cap registre dels ingressos i despeses de sortides de 
l’any 2011. 


•	 En setze centres els preus que havien d’abonar les famílies no eren coneguts pel 
Consell Escolar. 


2.8.3. Projecte d’integració de la formació professional i Programa FP.cat 


L’objectiu dels centres integrats de formació professional, d’acord amb el Reial decret 
1558/2005, del 23 de desembre, que els regula, és desenvolupar accions formatives de
rivades de la integració de les ofertes de formació professional dirigides a la població 
demandant que facilitin l’aprenentatge al llarg de la vida. El Reial decret disposa que les 
administracions competents han d’organitzar una xarxa de centres integrats de titularitat 
pública i preveu que les administracions educatives i laborals competents puguin establir 
protocols generals per establir el marc i la metodologia per a la col·laboració en el 
desenvolupament dels centres integrats. A Catalunya no s’han regulat normativament els 
centres integrats de formació professional. 


L’essencial dels centres integrats és que imparteixen totes les ofertes formatives incloses 
en el Catàleg nacional de qualificacions professionals que condueixen a títols de formació 
professional i a certificats de professionalitat, tenen una estructuració flexible i un alt grau 
d’autonomia, estan connectats amb el món del treball, amb la direcció i els òrgans de 
govern diferents dels altres centres del sistema educatiu ordinari, incloent-hi l’existència 
d’un Consell Social que ha de tenir representants de l’administració, del centre, de les 
organitzacions empresarials i dels sindicats. 


L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la internaciona
lització de l’economia catalana per al període 2008-2011 preveu la posada en marxa del 
Pla FP.cat, que té la missió d’avançar en la construcció d’un model català de formació 
professional i que té com a objectiu prioritari el desplegament d’una xarxa de centres 
FP.cat. 


Mitjançant la Resolució EDU/134/2009, del 21 de gener, el Departament d’Educació va 
implantar en dotze instituts l’execució de diverses experiències i va preveure la possibilitat 
d’incorporar-los a la xarxa de centres FP.cat. 
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L’1 de desembre del 2010 es va signar un Conveni de col·laboració entre el Servei d’O
cupació de Catalunya i el Departament d’Educació de la Generalitat per a la posada en 
marxa del projecte de formació professional integrada en sis instituts d’educació secundà
ria del Programa FP.cat (quatre d’aquests centres formen part de la mostra fiscalitzada), 
els quals havien de desenvolupar accions de formació professional per a l’ocupació vincu
lades a l’obtenció de certificats de professionalitat adreçades a treballadors, aturats o ocu
pats durant l’exercici 2011. El finançament anava a càrrec del Servei d’Ocupació de Cata
lunya amb cofinançament del Fons Social Europeu. La justificació de l’aplicació dels fons 
rebuts corresponia al Departament. Els quatre instituts de la mostra van rebre 466.506 € en 
total. La fiscalització realitzada abasta els fons rebuts pels instituts, però no el compliment 
del conveni ni la justificació presentada pel Departament d’Ensenyament. 


S’ha observat una manca d’uniformitat en el tractament dels ingressos i despeses rela
cionats amb les activitats del Programa FP.cat (en algun cas s’integren en el pressupost, 
en altres no) i en la forma de gestió. En dos instituts, les accions les va realitzar el mateix 
institut, mentre que en els altres dos hi van intervenir entitats externes (en un cas un 
organisme autònom local i en l’altre una fundació en la qual participen administracions, 
entitats empresarials, sindicals i el mateix institut; en aquest últim cas, la major part de la 
despesa de les accions del Programa FP.cat correspon a facturacions de l’esmentada 
fundació, la qual, d’altra banda, utilitza les instal·lacions de l’institut). Els romanents del 
Programa (en alguns casos d’import significatiu) tampoc no es van tractar de forma homo
gènia (uns centres els van incloure en el romanent de l’exercici presentat al Departament 
mentre que altres no). Tampoc no existien directrius del Departament sobre les despeses 
elegibles i no elegibles ni uniformitat en relació amb el preu per hora de professor, hores 
impartides per professors dels centres, lloguers d’aules (en un cas, l’institut aplica un 
cànon per lloguer d’aules al Programa; en altres es fan pagaments externs) o adquisició de 
material. 


2.8.4. Bar cantina 


Molts centres compten amb un servei de bar cantina en les seves instal·lacions perquè 
l’usin els alumnes i el personal dels centres. L’Ordre del Departament d’Ensenyament del 7 
d’abril de 1983 regula l’establiment i el funcionament de cantines en els centres públics 
d’educació secundària: l’adjudicació del servei s’ha de fer per concurs públic; els preus 
han de ser acordats entre el Consell de Direcció i l’adjudicatari, que ha de gestionar la 
cantina al seu risc i ventura i el temps de cessió no pot ser superior a tres anys. 


Del treball realitzat es desprenen les observacions següents: 


•	 En dotze centres no hi ha evidència que l’adjudicació es fes per concurs públic. 


•	 En nou centres no hi ha constància de l’acord d’aprovació de preus entre el Consell de 
Direcció i l’adjudicatari. 
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•	 En vuit centres el temps de cessió contractual o l’efectiu és superior a tres anys. En 
quatre centres el contracte havia finalitzat en exercicis anteriors al 2011 sense que 
s’hagués formalitzat cap pròrroga ni cap contracte nou. 


•	 En un centre el contracte de la cantina inclou una clàusula que estableix l’obligatorietat 
de l’adjudicatari de viure a un habitatge del centre per cobrir-ne la vigilància. Aquesta 
clàusula implica la contractació d’un servei diferent del d’explotació de la cantina. 


•	 En un centre el contracte estableix que l’adjudicatari es farà càrrec de la part cor
responent de subministraments, però no hi ha evidència que el centre hagi facturat cap 
import per aquest concepte ni que l’adjudicatari hagi fet cap pagament al centre. 


2.9. ROMANENT DE TRESORERIA 


La Llei 12/2009, d’educació, estableix que els ingressos assignats als centres són de lliure 
disposició, tret dels assignats amb caràcter finalista. Els centres poden incorporar els 
romanents dels ingressos de lliure disposició al pressupost de l’exercici següent.  


El programa SAGA no preveu el seguiment dels romanents provinents d’aportacions 
finalistes. Encara que alguns centres han creat els seus propis mecanismes de control 
basats habitualment en la utilització de fulls de càlcul, en general no es pot determinar 
l’import del romanent afectat ni fer-ne un seguiment i control adequats. 


En trenta-un centres el romanent presentat no és correcte. En alguns casos no s’inclou el 
saldo de tresoreria, en altres no s’inclouen els drets pendents de cobrament i obligacions 
pendents de pagament d’exercicis tancats, i també hi ha casos en què els imports que 
figuren al romanent de drets pendents de cobrament i obligacions pendents de paga
ment no són correctes. Vuit centres no incorporen el saldo de tresoreria per al càlcul del ro
manent. 


Alguns centres presenten romanents elevats en relació amb el seu pressupost de des-
peses. Són romanents que s’han anat acumulant al llarg dels anys i dels quals els centres 
no saben exactament l’origen. Del treball realitzat es desprèn que es pot tractar de so
brants de transferències amb finalitats específiques, aportacions en excés de les famílies o 
sobrants de despeses de funcionament. En algun cas es tracta de subvencions finalistes 
rebudes el 2011 que s’aplicaran el 2012 a la realització de les activitats per a les quals han 
estat atorgades. 


2.10. CONTRACTACIÓ 


L’exercici 2011 els centres havien de seguir les previsions de la Llei 30/2007, de contractes 
de les administracions públiques, fins al 15 de desembre i el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic des del 16 de desembre. El director és l’òrgan de contractació 
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dels centres docents públics. Els centres no poden subscriure contractes en què ad
quireixin obligacions econòmiques més enllà de les partides del pressupost anual que han 
aprovat i que en cada moment és vigent. 


Del treball realitzat es desprenen les observacions següents: 


•	 Els centres docents generalment treballen amb proveïdors de la mateixa localitat on 
està ubicat el centre, les relacions dels proveïdors amb el centre són continuades i es 
basen en la confiança. En la major part dels casos es tracta de contractes menors en 
què no queda documentada la selecció del proveïdor. Des del punt de vista del pro
cediment, s’observa que en molts casos no existeix l’aprovació de la despesa, sinó 
només la factura del proveïdor.  


•	 En alguns casos s’han subscrit diferents contractes menors amb un mateix proveïdor 
que tenen per objecte la mateixa prestació o bé prestacions que es podien agrupar. En 
aquests casos es podria estar davant d’un fraccionament de contractes o, almenys, es 
tracta de situacions en què es podrien formalitzar contractes adjudicats mitjançant pro
cediments negociats o procediments oberts i que permetrien al centre obtenir con
dicions més favorables. A més, en la majoria de casos són contractes que es repeteixen 
cada any. 


•	 Hi ha contractes menors per a la contractació de serveis de caràcter professional 
(atenció biblioteca, tallers d’estudi, reforç escolar, atenció psicològica) que tenen 
vigència anual i inclouen una clàusula de pròrroga automàtica per períodes successius. 
Malgrat que la categoria laboral que es pacta en els contractes per al personal que 
prestarà el servei és la de monitor, les tasques contractades inclouen en alguns casos la 
impartició de classes fora de l’horari escolar o la prestació de serveis professionals 
especialitzats. Un centre va abonar a l’AMPA determinades quantitats per la contracta
ció d’un educador social (l’AMPA contracta l’educador i li factura al centre), sense que 
s’hi hagués formalitzat cap conveni o contracte. Alguns d’aquests contractes podrien 
suposar un risc que determinats treballadors de les empreses de serveis contractades 
s’acabessin convertint en personal de l’Administració. 


•	 Vint-i-set centres tenien subscrits contractes que implicaven adquirir obligacions 
econòmiques més enllà de les partides del pressupost anual. Es tracta en general de 
contractes de rènting i d’alguns contractes de manteniment. 


•	 Vint-i-dos centres havien contractat de manera directa serveis que pel seu objecte i 
import requerien la tramitació d’un procediment de contractació, generalment el servei 
de neteja. En tres dels centres s’han fet diversos contractes menors que són frac
cionaments de l’objecte del contracte.  


•	 Dos centres van iniciar l’any 2011 procediments de contractació del servei de neteja. De 
la revisió dels dos expedients es desprèn el següent: en un centre l’expedient no inclou 
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tota la documentació necessària; en un centre el procediment emprat va ser el negociat 
sense publicitat sense que el plec de clàusules indiqui quins havien de ser els elements 
objecte de negociació i sense que hi hagi evidència de la negociació amb els tres 
licitadors convocats; en l’altre centre es va adjudicar el contracte mitjançant procedi
ment obert. El plec de clàusules d’aquest procediment obert incompleix la Llei 30/2007, 
de contractes de les administracions públiques, pel que fa al tractament de les ofertes 
anormals o desproporcionades, ja que determina l’exclusió sense audiència al licitador; 
d’altra banda, inclou alguns criteris de valoració indeterminats (altres elements oferts pel 
licitador acreditatius d’una major qualitat del servei a realitzar que siguin considerats 
d’interès per a l’administració; prestacions addicionals no incloses en el plec de pres
cripcions tècniques, o qualsevol altra millora que el licitador cregui que pot ajudar a 
millorar el servei) que no compleixen amb els principis de transparència i igualtat de 
tracte dels licitadors. En cap dels dos casos no s’ha pogut comprovar la inclusió en el 
perfil del contractant de la Generalitat de la informació relativa a aquests contractes. 


3.	 CONCLUSIONS 


La Sindicatura ha fiscalitzat la gestió econòmica corresponent a l’exercici 2011 dels 
centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament (no s’inclouen els 
centres de la ciutat de Barcelona, els quals són gestionats pel Consorci d’Educació de 
Barcelona). La població objecte d’estudi ha estat de 2.194 centres en els quals estudiaven 
694.767 alumnes. Les obligacions totals reconegudes pels centres per als quals es 
disposa d’aquesta informació van ser de 160,74 M€. Per a la realització del treball es va 
seleccionar una mostra de trenta-tres centres per als quals s’ha realitzat un treball en detall 
dels diferents aspectes que integren la gestió econòmica dels centres que ha permès 
extreure les conclusions de l’informe. 


3.1. OBSERVACIONS 


En l’informe es formulen detalladament les observacions que es desprenen del treball rea
litzat referides al compliment de la normativa, al pressupost inicial, al pressupost d’in
gressos, al pressupost de despeses, a les operacions extrapressupostàries, a la gestió de 
la tresoreria, al romanent de tresoreria, a la gestió d’activitats específiques i a la con
tractació. En aquest apartat se’n resumeixen les principals. 


1.	 La normativa que regula la gestió dels centres docents és diversa i complexa i inclou 
algunes normes parcialment derogades. Aquest fet dificulta el seu compliment i l’a
plicació correcta per part dels gestors dels centres, la formació dels quals no és 
jurídica ni econòmica sinó docent i que, a més, han de compaginar la gestió eco
nòmica amb les seves tasques docents, d’atenció a l’alumnat, programació acadè
mica, etc. (vegeu l’apartat 1.3). 
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2.	 El programari informàtic SAGA desenvolupat pel Departament d’Ensenyament per a la 
gestió dels centres docents no era utilitzat de forma generalitzada pels centres docents 
(vegeu els apartats 2.1 i 2.2). 


3.	 En referència al pressupost s’ha observat que no existeix en molts casos una veritable 
gestió pressupostària, com posa de manifest l’existència de pressupostos no equi
librats, la manca de pressupost inicial, la no inclusió de les modificacions pressu
postàries o la no inclusió dels romanents (vegeu l’apartat 2.3). 


4.	 En relació amb els ingressos s’ha observat una disparitat de criteris en els derivats de 
la prestació de serveis, cessions d’espais i realització d’activitats: manca de criteris per 
a l’establiment de preus, manca de formalització dels encàrrecs, participació en fun
dacions per a la realització d’activitats, subscripció de convenis que podrien no ser 
ajustats a la normativa, errors de comptabilització, errors en la formalització de fac
tures, entre d’altres (vegeu l’apartat 2.4). 


5.	 Amb referència a les despeses s’ha observat una manca d’uniformitat en el pagament 
de dietes i despeses de desplaçament al personal dels centres, pagaments comple
mentaris a personal dels centres que podrien no ajustar-se a la normativa, errors 
comptables, pagaments recurrents a persones físiques que podrien generar riscos 
laborals, entre d’altres (vegeu l’apartat 2.5). 


6.	 En relació amb la gestió de la tresoreria s’ha observat que no es fan arqueigs de caixa 
de forma sistemàtica i també diversos errors comptables i alguns defectes formals en 
els pagaments (vegeu l’apartat 2.6). 


7.	 Quant a les operacions extrapressupostàries el més destacable és la dificultat que des 
del punt de vista comptable representen per als centres i que fa que hi hagi nom
broses operacions extrapressupostàries que han estat imputades a pressupost (vegeu 
l’apartat 2.7). 


8.	 Pel que fa a la gestió econòmica de les quotes de material i de les excursions i sortides 
s’han observat deficiències en el control individual de les quantitats pagades, en la 
imputació de les despeses a cada una de les activitats, en l’aprovació pel Consell 
Escolar i errors en el tractament comptable (vegeu els apartats 2.8.1 i 2.8.2). 


9.	 A Catalunya no s’han regulat normativament els centres integrats de formació pro
fessional. En relació amb la gestió econòmica i del Programa FP.cat no hi ha una regu
lació clara de la forma en què els centres han de gestionar les activitats i de la forma 
de comptabilitzar-les, fet que genera que existeixin diferents formes de gestió i de 
tractament comptable dels ingressos i despeses associades a aquest programa (ve
geu l’apartat 2.8.3). 
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10. Molts centres compten amb un servei de bar cantina entre les seves instal·lacions. En 
la fiscalització s’han observat algunes mancances referides, entre d’altres, al procés 
d’adjudicació, a l’aprovació dels preus o al termini de vigència del contracte (vegeu 
l’apartat 2.8.4). 


11. En relació amb el romanent de tresoreria s’han observat errors pel que fa a la seva 
quantificació, a la incorporació al pressupost de l’any següent i a la presentació en la 
informació tramesa al Departament d’Ensenyament. També hi ha centres amb roma
nents elevats l’origen dels quals no es pot determinar (vegeu l’apartat 2.9). 


12. Pel que fa a la contractació, en general es fan servir contractes menors, en alguns 
casos de forma recurrent i per imports acumulats superiors als establerts en la nor
mativa per als contractes menors; contractes que per les seves característiques 
podrien ser constitutius de fraccionaments; contractació directa de serveis i submi
nistraments; contractes formalitzats anys enrere i que han superat la durada màxima 
permesa per la normativa. Sobre els expedients de contractació tramitats en l’exercici 
2011 es fan algunes observacions sobre els plecs de clàusules i s’assenyala que els 
contractes adjudicats pels centres no s’han inclòs en el perfil del contractant de la 
Generalitat (vegeu l’apartat 2.10). 


3.2. RECOMANACIONS 


Per tal de millorar la gestió econòmica dels centres docents públics de titularitat del De
partament d’Ensenyament, la Sindicatura formula les següents recomanacions: 


1.	 Seria convenient fer una refosa de la normativa vigent sobre la gestió econòmica dels 
centres i modificar la Instrucció 1/2013, relativa a la gestió econòmica dels centres 
educatius públics del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’oferir realment als 
centres educatius un recull de totes les qüestions que els afecten en l’àmbit de la 
gestió econòmica i de facilitar el desenvolupament de la seva tasca d’acord amb la 
normativa vigent. 


2.	 Caldria que el Departament d’Ensenyament actualitzés el manual de gestió econòmica 
que va elaborar l’any 2003. 


3.	 Per a la implantació efectiva del programari SAGA i la utilització dels diferents mòduls 
seria convenient potenciar la formació dels responsables de la gestió econòmica. En 
aquest sentit, seria de gran ajuda i facilitaria la tasca dels gestors establir un canal àgil 
de comunicació a través del qual el Departament pogués enviar instruccions i comu
nicacions als centres i donar resposta a les qüestions que els centres plantegen, la 
creació d’una base de dades de preguntes freqüents o d’una base de dades que 
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reculli les operacions econòmiques que es poden generar en un centre amb indicació 
sobre la forma com s’han de gestionar i comptabilitzar. 


4.	 Seria convenient que el Departament d’Ensenyament reforcés l’atenció personalitzada 
als centres, i que establís una metodologia de control intern que permetés detectar 
mancances, corregir errors, formular suggeriments i supervisar la gestió econòmica 
dels centres de forma continuada. 


4.	 TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 30 de setembre del 2014 al Departament d’Ensenyament. 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, el Departament d’Ensenyament va 
demanar una ampliació del termini per presentar les al·legacions que li fou concedida. El 
Departament ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura 
de Comptes número 5.380, de data 27 d’octubre del 2014, que es transcriu a continuació: 


Generalitat de Catalunya



Departament d’Ensenyament 

La secretària general 



Sindicatura de Comptes de Catalunya



Sr. Jordi Pons i Novell

Síndic 

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



Benvolgut, 


En resposta al vostre escrit de data 30 de setembre, us fem arribar les al·legacions 
del Departament d’Ensenyament al projecte d’informe 19/2013-D relatiu a la gestió 
econòmica dels centres docents públics durant l’exercici 2011. 


Rebeu una cordial salutació, 


M. Jesús Mier i Albert 


Barcelona, 24 d’octubre de 2014 
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Relació d’actuacions referides a cadascuna de les recomanacions fetes per la 
Sindicatura de Comptes. 


RECOMANACIÓ 


1. Seria convenient fer una refosa de la nor
mativa vigent sobre la gestió econòmica 
dels centres i modificar la instrucció 
1/2013, relativa a la gestió econòmica 
dels centres educatius públics del De
partament d’Ensenya-ment, amb l’objec
tiu d’oferir realment als centres educatius 
un recull de totes les qüestions que els 
afecten en l’àmbit de la gestió econò
mica i de facilitar el desenvolupament de 
la seva tasca d’acord amb la normativa 
vigent. 


2. Caldria actualitzar el manual de gestió 
econòmica elaborat pel Departament 
d’Ensenyament l’any 2003. 


3. Per a la implantació efectiva del progra
mari SAGA i la utilització dels diferents 
mòduls és convenient potenciar la for
mació dels secretaris dels centres do
cents i altres persones implicades en la 
seva gestió econòmica. En aquest sentit, 
l’establiment d’un canal àgil de comuni
cació a través del qual el Departament 
pugui enviar instruccions i comunica
cions als centres i donar resposta a les 
qüestions que els centres plantegen, la 
creació d’una base de dades de pregun
tes freqüents o d’una base de dades que 
reculli les operacions econòmiques que 
es poden generar en un centre amb 
indicació sobre la forma en què s’han de 
gestionar i comptabilitzar, serien de gran 
ajuda i facilitarien la tasca dels gestors. 


4. Seria convenient que 	el Departament 
d’Ensenyament reforcés l’atenció perso
nalitzada als centres, així com establir 
una metodologia de control intern que 
permeti detectar mancances, corregir er
rors, formular suggeriments i supervisar 
la gestió econòmica dels centres de for
ma continuada. 


Barcelona, 21 d’octubre de 2014. 


Antoni Llobet Mercadé 
Director general 


ACTUACIÓ 


Ja s’ha iniciat el recull de tota la normativa 
que afecta a la gestió econòmica i admi
nistrativa dels centres docents públics del 
Departament d’Ensenyament, per tal de 
fer-ne, seguidament una refosa.  


El manual de l’any 2003 s’ha anat actua
litzant anualment. L’última instrucció sobre 
gestió econòmica dels centres docents pú
blics és la 1/2014, que modifica la 1/2013. 
Tanmateix i en relació també amb el treball 
de recull i refosa de normativa endegat, 
s’està elaborant un ampli i alhora detallat 
manual de gestió econòmica. 


S’ha establert recentment, un pla de forma
ció i assessorament, lligat al manual abans 
esmentat, dirigit als responsables econò
mics dels Serveis Territorials i als directors i 
secretaris dels Centres dels Departament 
d’Ensenyament.  


De forma paral·lela al pla de formació s’ha 
endegat ja fa mesos un pla de contingèn
cia amb assessorament telefònic i presen
cial. S’està treballant igualment, a partir 
d’una enquesta ja efectuada sobre les ne
cessitats de formació SAGA i gestió econò
mica, en una web específica de comunica
ció amb els equips directius dels centres. 
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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. 


La Instrucció 1/2014 de la secretària general, dictada el 20 de juny del 2014, relativa a la 
gestió econòmica dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament, esmen
tada en les al·legacions presentades, no modifica el text de la primera recomanació 
formulada per la Sindicatura. 
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